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Talán, majd egy jobb aeonban. 
 
Gondolkodtam, mi legyen a könyv címe. Volt olyan jelölt, hogy Nem embertől való kard, vaaagy olyan, hogy A normafai, majdani Világ Győzelmes Királynője 
Kápolna képzeletbeli küszöbe… meeeeg olyan is, hogy Lamed Vav Haszidim, esetleg Al Raheb El Abjad… Fehér barát, és Szivárványharcos – bár, az már volt. 
Olyan is beugrott, hogy A korsótartó ember,  A hársfa árnya, A két nap vieces-ei, Énekes sivatagi tigriske, Itt járt Mátyás deák, Botond kirügyezett buzogánya… 
vagy mondjuk, Bocsáss meg, Herrikopteeer. Szóval, ezek mind a címei, csak nem lehet ennyit a címlapra kiírni. 
 

Ajánlás: Életet, erőt kaptam, hogy kegyelemről beszéljek… Lucifer, és a bukottak… archonok, 
dekanok, slevek, daimonok, kerubok, démonok, ördögök, emberek, mások… éljetek ezzel a 
kegyelemmel! Az öreg vagyok, a fehér barát. Mennyire kemény lenne egy ilyen ajánlás… apám! 
 
 
 
ELSŐ SZÍVEZET 
 
 
Hősködési elmélet, és gyakorlat:  
 
Szembesülünk testünk múlandóságával, és megjelenik a valódi rácsodálkozásra való képesség! A 
létnek és részleteinek. a szeretteinknek, a valóban értékes értékeknek szívből megbecsülőivé növünk 
fel így. Egyszer csak mintha először látnánk mindent, de egyben, ugyanakkor utoljára. Vén 
gyermekség ez. 
 
Egy teljes világnyi okunk van, és csekélyke következményünk. Aki ezt nem tudja, vagy nem viseli el, 
életellenes hatalommá satnyulhat. Aki tudja, és ünnepli ezt, önmagán is jót kacagva, gyönyörködőként 
kivirágzik, és elkezd szeretni.  
Tudtad, hogy meg fogsz halni? Létem befejezéseként, magam is ezt fogom tenni egyszer, éppen emiatt 
úgy határoztam, hogy szolgálatot teszek, és leírom számodra a következőket. Ez az én tizedem, mert 
vagyonom nincsen.  
 
WARNING! Ahhoz, hogy ne a valótlant szemléld, át kell látnod a káprázaton, a megtévesztésen, 
önmagad erényeinek pallérozásával ajánlott törődnöd mások hibáinak számontartása helyett, és 
fontos tisztelned a szabad akarat, valamint a szeretet elsődleges törvényeit! Magam is ezt teszem, és 
felhívom a figyelmedet arra, hogy az ebben a gyűjteményben leírtakat ne fogadd el feltétel nélkül, hisz’ 
csupán azért adom Neked, hogy gondolkodni segítsek, nem azért, hogy azt gondold, amit ide írok! 
Mindenkinek más-más útja van, hát Neked sem kell az enyémen járnod, hiszen van sajátod. Ha azért 
kezdesz az erénykeresésbe, mert mondom, neki se állj! Csak akkor tedd, ha saját igényed van rá, ha 
benső indíttatásból akarod! Kívánom, hogy a választott utadon a legnagyobb csodákat élhesd meg, de 
ugyanakkor azt is, hogy ne valamilyen sajátos, ferde célba, hanem az abszolút, teljes célba juss!  
 
Ne feledd: minden filozófiától, szóáradattól függetlenül a leglényegesebb a szeretet! Aki nem jut 
szellemi magasságokba, de szeretettel segít másoknak, már a legnagyobbal, az Élettel harmóniában 
létezik, és ha csupán ennyire jut egy léte során, akkor is sokra jutott! A lét nem verseny, képzeljük 
inkább iskolának, és mesebeli hétpróbának! 
 



Különböző teremtéstörténetek maradtak fenn, ezek más-más szempontból, néha érdekből mutatják be 
a „teremtést”.  
Van, hogy azt írják, ez itt a „Teremtő Isten teremtése”, van, hogy azt mondják, ez itt a „pokol felső 
bugyra”, amit csak ön-megtévesztésből nevezünk Földnek. Vannak, akik itt akarnak maradni, és 
vannak, akik meg akarnak szabadulni, mondván, ki kell jutnunk innen egy „valódi világba”.  
A keveredés, megtévesztés, látszat, láttatás, összezavarás a tetőfokán; hát, hol találjuk a valóságot? 
Vannak, akik szerint az evangélium beli Júdás áruló volt, és gonosz, van, akik úgy vélik, Júdás volt az 
egyetlen, aki még abban is segített a Jézusban lakozó „Istennek”, hogy az kiszabadulhasson 
porhüvelyéből, és ezt jócselekedetnek könyvelik el.  
Az értelmezések végtelen számúak; hát, hol lelhetjük meg az abszolút igazságot? 
 
Bármelyikről is derüljön ki, hogy úgy volt, jusson eszedbe, hogy ezek csak részletek! Nem ezek 
határoznak! Amit keresel, ami a legvégső lényeg, Valóság, ami az egész eredete, abszolútuma, oka, 
célja, értelme, az ezeken felül, túl, kívül… és lényed legbensőjében található. Nem függ a mindenki 
által máshogyan tudott-hitt történelemtől, körülményektől. Ne is tedd függővé emberi szempontoktól, 
véleményektől, oldalaktól, mert ez pártatlan, független, örök, végtelen Egy! Nem a lekvár teszi el a 
nagymamát; nem a vallástól van a világ, és annak lényege, Eredeti Valósága. Nem a kerettől van a 
kép, nem az anyagtól van az élet. Nem a szavaktól van a gondolat, és nem az érzékszerveinktől vannak 
a színek, a hangok, és mindenek. 
Mindenkinek igaza van, ugyanakkor senkinek sincsen. Mindenkinek rész-igaza van, és teljes igazsága 
csak a láthatatlanban. Megnyugtató: nem az számít, hogy igazunk legyen, hogy győzzünk, hanem az, 
hogy Valóság legyen bennünk is ébren, ne csak önmagában… vagy, ahogy emlegetni szokás 
„Istenben”. 
Az abszolút bölcsességet az ember nem kitalálja, hanem megtalálja. Amit az ember talál ki, az csak 
ismeret, szempont, részigazság; az abszolút bölcsesség nem embertől való, hanem független, teljes, 
egész, örök, végtelen, abszolút igazság, és valóság. Egy. Mintha álmodnánk, de Ő végig ott lenne 
mellettünk, és a fülünkbe suttogná, hogyan ébredhetünk fel. 
 
Exoteria, ezoteria? Filozófia, vallás, tudomány?  
 
Vannak, akik abban hisznek, hogy a jóslat, legenda, történet volt előbb, és aztán lett akár Hórusz, 
Mitrász, Jézus, Máni stb., akik beteljesítették azt. Vannak, akik szerint előbb volt Hórusz, Mitrász, 
Jézus, Máni stb., és csak aztán a történet. Van, aki azt vallja, nem is volt Hórusz, Mitrász, Jézus, Máni 
stb., hanem csak a történet… és akad, aki szerint a történet egy jóslat, amely még be sem következett, 
hanem csak eztán fog. Vannak, akik szerint Jézus egy „filozófus-próféta” volt, vagy „felkent, beavatott 
mester”, vagy olyanok is, akik szerint „Isten egyszülött fia”, esetleg maga az emberalakban 
„megtestesült Isten”. 
Ezek a vallási zsargonból vett kifejezések, de vajon kizárólag a vallás tudja elmondani, elképzelhetővé 
tenni, elfogadni, lehetségesnek tartani mindezeket, vagy olyanoké is lehet a „Világ Világossága”, akik 
az intézményes vallástól lúdbőröznek, és hányingert kapnak?  
 
Adatok, esetek, információ-áradat. A szuperhős mindegyik eset vizsgálója, tisztelője, aranyközépbe 
emelője. Nem azt tartja fontosnak, hogy mese-e, vagy nem mese, amit vizsgál, hanem azt, hogy van-e 
üzenete, és ha van, hogyan segíthet nekünk emberibbé válni, és kiállni a próbát. A hatás fontos, nem a 
körülmények. 
A szuperhős a lehető legideálisabb verzióban akar hinni; abban, ami mindennek, és mindenkinek a 
legjobb, abban, ami a legcsodálatosabb eshetőség, ami a legnagyobb reménnyel tölt el.  
Esetünkben az lenne a legreménykeltőbb, ha Jézus a „megtestesült Isten” lett volna. Szeretek ebben 
hinni. Nem vagyok intézményes-vallásos, inkább hites… nem hites, inkább tudásos, nem tudásos, 
inkább látásos, nem látásos, inkább azonos… de hálás vagyok az életünkért, és a legszebben, 
legjobban akarok hinni. Ebben a könyvben azokkal szeretnék beszélni, akiket kiráz a hideg a 
vallásoktól, és a vallási zsargontól. Nekik szeretném másképp elmondani, Rájuk tekintettel, a Nekik is 
jóleső szavakkal azt a történetet, amit eddig csak a vallások mondtak el. 
 



Ha végigolvasod az összes írást, végignézed az összes filmet, hihetetlen mennyiségű adat zúdul a 
fejedbe, és remélhetőleg csak a hasznosak a szívedbe! Megcsömörlesz. Amikor már azt hinnéd, hogy 
valamit megtudtál, azonnal eléd áll az ellenkezője is, ami szintén hihetőnek tűnik, és megzavarodsz. 
Amíg szórakoztat, vagy amíg bízol abban, hogy a tudás tárháza nyílt meg előtted, és esélyed lehet 
csúcsra pörögni, addig minden étkezéshez ismeretterjesztő videót teszel be, és a főzéshez is az szól a 
háttérben. Ám, mihelyt megtelsz a sok ismerettel, megundorodsz tőlük. Káosz lesz benned, és azt 
mondod, tudjátok mit… kapjátok be, én inkább beiszom, bebűnözöm, ahogy eddig, Ti meg 
osztogassátok csak meg a közkereseti érdekbutaságaitokat! Most már ufókká avanzsálódtak a régi 
szövegek égi szekerei, ufonautákká a középkor démonai, angyalai, dinoszauruszokká a sárkányok, 
gyíkemberekké, reptiliánokká, alakváltókká az ördögök, rémek. Piszkosul modern arcok lettünk, hehe.  
 
Ha már hánynunk kell, és menekülünk, szelektáljunk, engedjük agyból szívbe emelkedni az 
ismereteket, segítsük aranyközépbe magunkat, és csak azt tartsuk meg, ami nem életellenes, hanem az 
Élettel, a Világossággal áll együtt! Fordítsuk le a vallási, meg alkímista, meg költői, meg bármilyen 
zsargont a saját nyelvünkre, és feltárul a világ! Kemény lesz, mert hirtelen ráeszmélünk, hogy a mesék 
sosem hazudtak; azok hazudtak, akik kinevettek minket, mert gyerekként tudtuk hallgatni azokat! 
 
Asztronómiai, asztrológiai jelenségek modellezése a legtöbb legenda, vagy valódi történések 
elbeszélése? Valóban az égbolt csillagai, bolygói a mérvadók, vagy ez a fejünk feletti óramű arra 
figyelmeztet, hogy inkább a bensőnkben élő valódi égboltra kellene összpontosítanunk? Mi van, ha a 
szívünkben élő, Valódi Világegyetem írt a fejünk feletti látszat-égre, az elmébe, meg papírra is egy 
legendát? Megmutatta a szemünknek a kinti csillagképek pontos járását, hogy elvezessen minket a 
benső együttállások látásához?  
A jóslat miatt teljesült be valami, vagy a jós a jövőbe látott, és azért tudott jóslatot mondani, mert 
tudta, hogy a jövőben mi lesz? Nem is látott a jövőbe senki, csak volt, aki mesét írt, hogy azzal 
idézzen elő egy jövőbeli eseményt? 
Megmutatta, hogy odafent minden direkt eltervezett, és óramű pontosságú, aztán fogta, és emberi 
testbe is leképeződve, egy „Jézus-lét” történéseiként, aspektusaiként is beteljesítette a legendát?  
Számos jóslat, legenda, élettörténet, amiről aztán újabb történet szólhat. Mindegyik mutatja, beváltja a 
másikat, és igazolja a nagy, szándékosan eltervezett, megépített hétpróba-világgépet. Mint egy véges-
végtelen multiverzális sors-széf, amelynek zárszerkezetére tekinthetünk, ha az eget kémleljük. Arra 
várunk nagy sóhajtozással, hogy mikor nyílik. A szuperhős nem csak vár, nem csak azt kérdezi, hogy 
mikor. Kideríti, hogy miért van, mitől nyílik… és abban segít sorstársainak, hogy Ők is megtudhassák 
a kódját. Nem nyitja fel senki számára… csak abban segít, hogy aki nyitná már, képessé lehessen rá, 
ha akar.  
Az elsőre is szembeötlik, hogy ez a széf-szerkezet odakint, odafent, a külső égen semmiképp sem 
nyitható. Gyanús, hogy eszerint a bensőnkben Élő Valóság „asztrológiájának” kell inkább megfejtőivé 
válnunk, mint a „bukott angyalok” által tanrendbe tett űrbélieknek.  
 
„Hogy engedheti meg az Isten, ha van egyáltalán, hogy ilyen szörnyűségek történhessenek…” – 
hangzik el naponta több milliószor ez a kérdés, és az ehhez hasonló kérdéstömeg. Akik haragszanak a 
bolygó urára, vajon a Jézus által szeretett „Atyára” neheztelhetnek joggal, vagy valami turpiszság van 
a színfalak mögött? Ebben a kérdésben is megoszlanak a vélemények. Vannak, akik szerint „Isten” 
teremtette a Földet, és Ő a bolygó ura, vannak, akik szerint a „Sátán”, és van, akik szerint senki. 
Érdekeljenek az ősi írások? Megérdemlik, hogy kíváncsiak legyünk az üzenetükre?  
 
A vallásos ember Énok könyvéből értesülhet leginkább arról, hogy a „teremtés” eredetileg jó volt, 
benne az ember is. Amikor néhány „angyal” megkívánta az emberek leányait, és nőül vették azokat, a 
helyzet megváltozott. Az említett „angyalok” elbuktak, aláhullottak, száműzettek az emberek közé, és 
azóta, itt töltik mindennapjaikat velünk. Kevesen voltak ahhoz, hogy „Isten” ellen hadat viselhessenek, 
így csak egy módon hadakozhattak mégis eredményesen: ha cinkosokat vesznek, és elrontják „Isten” 
emberiség nevű „játékát”. Nagyot estek, kiegyenesedtek, meghívták a többi „lázadó angyalt”, meg 
bármit, amik „örzők”, „ördögök”, meg „démonok” lettek, és „megtanították” az embert az egyszerűség 
helyett a bonyolításra, a csodálkozás helyett az ítélkezésre. A valóság látása helyett a mérésre, a 
jelentéssel megélés helyett a szavakkal szólásra, a teljesség, végtelenség, örökkévalóság helyett az 



időre, a számosságra. A mérték helyett a sokra, a minőség helyett a mennyiségre, az egészség helyett a 
birtoklásra… a bölcsesség helyett az ismeretre, a szeretet helyett az üzletre, az adakozás helyett a 
kamatra. Megtanították a szívben élő valós égbolt látása helyett az asztrológiára, asztronómiára, az 
Egy helyett a sokadalomra, az erények helyett a megfejtésre. Elhitették velünk, hogy a nyugalomért 
gondolkodni kell, hogy a békéért háborúzni kell, hogy a megoldáshoz győzni kell… a természet felett, 
a többiek felett, és véletlenül sem önmagunk felett. Eredendő Világosságunkról fénnyel terelték el a 
figyelmünket, lelki-szellemi ébredettségünkből rávettek az elme útvesztőibe süllyedésre. Rávettek. 
Nem nyúltak hozzánk: mi engedtünk Nekik; és azóta is mi engedünk.  
 
Nos, szerintem már elhagyhatjuk a macskakörmözgetést. 
 
Vannak, akik szerint a Jézusi Atya maga a teljes világ, az Egy, és bár belőle áradt ki minden, ennek a 
mindennek már akadnak olyan bugyrai is, amelyekből egész aggasztó mértékben kiszorult az eredeti 
szellem. Ezekben saját császárkák, archonok, dekanok, slevek, miegymások úrhatnámkodnak, és 
elhitetik egymással, meg magukkal, hogy ez mindig is, eredetileg is így volt, és így is marad. Ilyen 
sötétség-császárságokba az Isten már csak vendégnek jár be, és viszonylag gyorsan ki is kergetődik 
szegény. A trónja úrhatnám bitorlói persze meghagyják a szolgáiknak, hogy helyettük Rá 
haragudjanak, és mindenért Őt okolják. Pedig Ő az Eredeti Egy Világ Valósága… a sötétség-, és 
anyag-császárságok már az elveszettek ötölményei, és lélek-börtönszigetei.  
Ha azoknak van igaza, akik ezt állítják, akkor az emberiség története nem más, mint az ezekből a 
börtönszigetekből, anyagbugyrokból kiszabadulás története.  
Ha azoknak van igaza, akik szerint a világunk, meg az ember eredetileg jó volt, és újra jóvá lehet, az 
emberiség történelme nem más, mint az eltorzulásból visszaegyenesedés, a tudatlanságból 
visszabölcsülés, a szeretetlenségből szeretetté emelkedés, az illúziókergetésből a Világosságba 
minősülés történelme.  
A szuperhős nem ítéli meg a véleményeket, és a véleményezőket, hanem azt mondja, hogy na jó, mi 
hozhatja össze a feleket, a darabokat, és hogyan segíthet. Esetünkben rájöhetünk, hogy mindkét verzió 
kapcsán ugyanaz szabadíthat fel: a bölcsesség, a szeretet, a Világossággal, az Élettel azonosság. 
amikor a bölcsességet említjük, nem a mennyei telefonkönyv kívülről megtanulására gondolunk; nem 
adathalmozás vezet ebbe a minőségbe, állapotba. A Sacra Sophiára gondolunk. 
 
Ez már szájenszfiksön, fentezi lesz, de ha egyszer ezeket a szavakat lehet találni az elmondására, ezzel 
muszáj leírnom a következőket. A szuperhős hivatása az, hogy megtalálja minden ismeret közös 
nevezőjét, minden történet aranyútját, minden mértékek aranyközepét, mindennek a gyógyszerét, 
mindenek abszolút értelmét, és Valóságát. Hivatása, hogy magát, és ez által a világot szeretettel, 
bölcsességgel olyanná szentesítse, szellemítse, hogy az visszaminősülhessen sötötség-bugyorból Élő, 
Világos Valósággá, amelyet teljességébe minősít az eredeti Egy Szellem.  
 
Értetlenség? Félreértések? Egymás mellett elbeszélés? 
 
Amikor „fényhozónak” mondják Lucifert, és haragszanak rá, akkor megzavarnak minket. Mi a fene 
ez, hogy lehet haragudni a fény hozójára? A fény nem egy jó dolog? Ha pedig, a fény a tudás 
szinonimája, hát a tudás nem egy jó dolog? Ha pedig nem jó dolog a fény, és a tudás, és valóban lehet 
haragudni a hozójukra, akkor mi a francot nem értünk? Akkor mi a jó, ha ezek nem azok? Ha nem 
azok, miért nem azok?  
Ez egy történet, és egy terv, és aki valahogyan elrontja, az a tervezője ellen tesz? Ennyi már elég a 
sátánsághoz?  
Amikor ezeket átgondoljuk, először tegyük rendbe a szavainkat; állítsuk vissza azok valós jelentését, 
és minden átláthatóvá válik! Felismerjük, hogy a tudás alacsonyabb rendű a bölcsességnél, látásnál, a 
szellemi teljességnél, a fény pedig alacsonyabb rendű a Világosságnál. A fény, a lét anyagi; a 
Világosság, és az Élet Valódi. Az anyagi lét csak hat proton, hat elektron, hat neutron alapú illúzió. Az 
anyag a Valóság-természetnek csak árnyéka, szemete… és minden, ami a Valóság-természetből, a 
Világosságból, életből, Egyből az anyag-illúzió ridegségébe űz, köt, rekeszt, csábít, börtönöz, az 
tényleg elég a sátánsághoz.  



A szellemet anyagba kötni luciferi út; anyagot átszellemíteni, visszaminősíteni szellemmé, éggé, 
krisztusi út.  
Nem a dolgok megléte a hiba, a hibás! Bibliával is lehet ölni, és karddal is lehet életet menteni. Ezt 
még ismételni fogom. Nem a tárgyak luciferiek, nem az anyag, nem a dolgok a gonoszak; az irány 
nem mindegy. Mennyiségszabályozás van, vagy minőségemelkedés?  
Ami, aki fényt hoz, csak vetít. Aki lét, az csak túlél, éhség, szomjúság; Őt távolról szeressétek! Akit 
közelről is szerethettek, az maga a Világosság, és az Élet. Ami, aki ismereti tudást, sőt, ferdített 
ismeretet hoz, megrekeszt az adatlabirintusban. Nem szeret Titeket. Aki a sacra sophia jól épített 
otthona, élő lénye, hordozója, képviselője, örökítője, hagyományozója, felmutatója, ajándékozója, Ő 
szeret Titeket! 
Ha az emberekről beszélünk: senki sem tehet minket elveszetté, romlottá, gonoszkodóvá, démonivá; 
csakis rávehetnek minket, hogy engedjük magunkat ilyenekké lenni.  
 
Tanokban hiszünk? Luciferiek? Biztosan az az összes… ami ebben a „könyvben” van, az is mind azzá 
lehet, ha anyagba kötésre, hatalmaskodásra, rontásra, megtévesztésre, irányításra, kihasználásra 
fordítjuk ahelyett, hogy anyagot átszellemítésre, bölcsességre segítésre, szeretet-lénnyé minősülésre 
fordítanánk. Az atomenergia is hasznos lenne, ha szeretet, és bölcsesség alkalmazná; de tömegpusztító 
fegyver, ha az önzés, a félelem, az érdek használja, és Fukushima, Csernobil, ha a felelőtlenség. Jézus 
nevében is hadakoztak, kínoztak már; pedig a legjobb fej volt. Rendszerek jönnek-mennek, és 
mindegyikről kiderül, hogy luciferi fajzat, pedig nem a rendszerekben van a hiba, hanem a 
működtetőik gyarló, önös, érdeklények. Amit erényben, bölcsességben, szeretetben működtetnének, az 
nem a lét megrontója lenne, hanem az Élet Háza. 
Nos, miért is gyarlók, önösek, érdeklények az emberek? Mert hagyták magukkal elfeledtetni, hogy a 
teremtés eredetileg jó volt, és az ember is. Ha emlékeznének erre, akkor nem csak magukat tudnák 
erénybe, bölcsességbe, szeretetbe minősíteni, hanem akár még Lucifert is.  
 
Az Élet, a Világosság ott van mindenkiben, mindenben. Abból eredünk, attól élünk, és azzá volna jó 
ismét teljesednünk! Ismét tudjuk: a teremtés eredetileg jó volt, és az ember is az volt. Az is lehet 
ismét. Szempontunkból kétféle ember van: aki erre már ráébredt, és, aki rá fog ébredni. Akik 
ébrednek, és valósulnak, akik világosodnak, és az önmegváltásuk, vagy a krisztusi megváltásnak 
önátadásuk után a nagy megváltáshoz segítségül odafordulnak, ezt a személyes, majd isteni… és Isten-
személyes eszmélési-utat járják. Mindegyikükön ennek az eszmélés-útnak láthatod az árnyalatait. 
Minden történelmi korszak máshogyan állít elénk nevelő feladatokat. Ezeket nem kerülhetjük ki, nem 
odázhatjuk el; csakis abban dönthetünk, hogyan állunk meg bennük. Az Élettel leszünk-e végül, vagy 
az életellenes sodrással. Aki a vallás, a tudomány abszolútumává lesz, tehát tudásra tesz szert, majd 
megéli azt, és bölcsességre jut, annak azonnal megesik a szíve a mindenekre nézve. Ide emelkedünk.  
A nagy mű maga az ember. Nem a jó cselekedet-ráta, nem az erény-gyűjtemény nagysága, nem a 
látszat számít. A cél nem egy hely, nem egy díj… hanem egy minőség: a nagybetűvel EMBER. A 
„díj” pedig, maga az Élet, testen innen, és túl. 
Elsődleges szellemi elszármazottak, sokadlagos szellemi-lelki elszármazottak? Eredeti angyalok, vagy 
bukott angyalok? Démonok, vagy ufók? Űrben bukdácsolók, vagy kísértetek? Interdimenzionális, 
extradimenzionális entitások, vagy ufonauták? Magas technikai fölényben lévő lények, vagy ártó 
szellemlények a túlvilágról? Uralkodni akarnak más lények felett, az emberek, állatok, növények 
felett? 
Mindegy, milyen lények keletkeztek előbb, vagy teremtettek, teremtődtek; a lényeg, hogy 
mindannyiukban az elsőből, az Egyből van a „szikra”! Nem az elsőbbség számít, hanem, a minőség: 
az erény, az éberség, a jóság, a szeretet a Multiverzumban! Legyen bármilyen varázslatos tünemény 
előttetek, ha az alapvető erények nincsenek benne, akkor messziről tessék szeretni! Amelyek, akik 
közelről is szerethetőek, azok nem uralkodnak, hanem gondoskodnak, nem üzletelnek, hanem 
szeretnek. 
 
Megcsömörlöttünk az adatdömpingtől? Igyekezzünk elengedni azt! Ha ez megvolt, hagyjuk, hogy 
csak az maradjon meg velünk, ami hozzánk tartozik, amit a szívünk, és nem az agyunk érez valódinak! 
Ha azt hitették el velünk, hogy a helyes úton ember végig sem mehet, hogy a tudást ember soha sem 
érheti el, hogy a békéig, harmóniáig, bölcsességig, emberi emberségig csak vért izzadva, a 



legnehezebb bonyolultságokon át lehet eljutni, de ember úgy sem juthat el, jelentem átvertek 
bennünket! Nyugodtan engedjük el magunkat, és lélegezzünk! Az ember visszatérhet a romlatlan 
állapotba, minőségbe… az ember visszatalálhat az eredeti, jó teremtésbe.  
Elég csupán akár vallás-függetlenül is a szeretet, a rácsodálkozás, a hála, a megbocsájtás, az 
engesztelés magasságáig felérnünk ahhoz, hogy egészséges létet élhessünk.  
Aki bölcsességre jut, megesik a szíve a – fogalmazzunk most már akkor így – teremtésen, és a lények 
jobb sorsáért munkálkodik. Égi hivatású lényként tartható számon… de nem kell latinul beszélnünk, 
titkos társaságokba lépnünk, lexikonemberekké, vagy szentekké válnunk; nem kell másnak lennünk, 
mint akik vagyunk ahhoz, hogy teljes életet élő, nagybetűvel Emberré lehessünk. Elegendő, ha a mi 
szemeink, szívünk által is engedjük, hogy magára csodálkozhasson a Világ Valósága. Az érzékelhető 
5%-ára csodálkozhasson a kézzel foghatatlan, láthatatlan 95%-a, a veleje, benseje, szelleme. Ha a 
szemeink, szívünk által is hagyjuk gyönyörködni, akkor feleszmélünk benne, és Ő/Az is feleszmél 
bennünk.  
 
Fellélegzés, mosoly! 
 
Nem beszélhetünk kiváló népről, vagy hibás népről. Nem nép és nép, nem ember és ember közti harc 
fogja eldönteni, hogy él-e, elpusztul-e ez az emberiség, hanem a személyenként önmagunkkal 
szembenézés során, az erénytelenségen, a tudatlan tompaságon, a félelmen, és a vágyon aratott 
győzelem, vagy az ezektől elszenvedett vereség. Mindenki a saját maga elveszítésével válhat az egész 
bolygó elveszejtőjévé. Mindenki a saját „szerencséjének a kovácsolásával”, a saját magát bölcsességre 
adásával, szeretetté minősítésével, Világossággá, Életté teljesedésével mentheti meg az egész emberi 
nemet. Ez a megmérettetés valódi próbatétel a létünk során. Kezdő lépése, hogy a „vagy-vagy” 
emberéből engedjük átváltozni magunkat az „is-is” emberévé! Ez a lépés nyitott lelkületűvé emelhet 
bennünket, és nyitott lelkülettel, végre, megismerhetővé válik számunkra a világ teljessége is, nem 
csupán a zárkózottságunk, és ítélkezésünk idején megfigyelt darabjai. Az ismeret csak küszöb, a téves 
ismeret ráadásul káros is; erről is szól a „ne ítélj” passzus. A tudatlanság, és az ismereti tudás 
ugyanolyan zsákutcák. A valóság a látásból adódóan megélhető abszolút bölcsességben tapasztalható 
meg „először”. Az ismeretek a létezés tapasztalásai által érnek meg bennünk tudássá, meg 
bölcsességgé, és ebbe a minőségbe ítélkező hozzáállással soha sem emelkedhetünk fel. Az emberi 
embert, és általa az emberi emberiséget csakis a személyek bölcsessége, egyenkénti megvilágosodása 
hozhatja el. Ez a személyes megvilágosodás magával hozza a szeretetet, a szeretet a gondoskodást, a 
gondoskodás pedig az emberi emberiséget.  
Törekednünk szükséges tehát tompa, félő, vágyakozó, élősdi, érdektelen, ártó, megosztó, embertelen 
emberből bölcs, látó, gondoskodó, szerető, emberi Emberré átváltozni! Törekedjünk a szellem 
anyagba fagyasztása helyett az anyag átszellemítésére! Ismerjük meg a Világ Valóságát, hogy 
megismerhessük önmagunkat, ismerjük meg önmagunkat, hogy megismerhessük az aranykaput, és a 
tudásból emelkedjünk a látásba, hogy viszontláthassuk a Világ Valóságát! 
 
 
Létrehoznék egy szuperhőst...  bemutatnám. Ez, meg ez lenne a világnézete, vallása… így, meg így 
gondolkodna, cselekedne...  emezeket tenné, és íme, a fegyverei, álruhája  – gondoltam. Igen, ez az 
eddigi legártatlanabbnak tetsző mód arra, hogy ikszaktás dolgokról ejthessünk szót. Nos, az igazság 
odaát van, de mi rángassuk csak idefelé!  
 



 

 
<< AMFORA WOMAN: egy üres amfora a fegyvere, amelyet, ha megdönt, akkor az jön belőle, amit csak akar. Egyfajta bőségszaru. 
Esetünkben, a legújabb korszakhoz illőn legtöbbször vizet önt, meg haladékot. Harcmodora: inni ad a szomjazóknak, öntözi a száraz 
területeket. Duzzasztja, amit kell… átszakítja a gonoszok gátjait. Tiszta vizet önt a pohárba. Elmossa a bűnt, a mocskot, megfürdeti a 
hajléktalanokat, csavargókat. Időt önt annak, akinek az kell. Pl.: valaki rohan a buszhoz, ad neki még időt, hogy elérje. Vagy aki épp bombát 
hatástalanít, annak addig ad újabb időt, amíg biztos a jó vezetéket akarja elvágni. Olyanokon, akiknek már lejárt az idejük, nem tud segíteni. 
Csak akiknek még nem járt le, olyanokon tud. Ez a gyenge pontja… meg, hogy túl elnéző, kegyelmes. Egyszer időt adott egy diktátornak is, 
mert azt hitte, idővel jobb emberré válik majd. Nem vált. Nekünk azért jó, mert ha későn eszmélnénk, hogy hoppá itt a világvége, és még 
nem volt időnk megvilágosodni, vagy megtisztulni, akkor csak hívjuk, jön, és megtisztít, és időt ad. / Zselenszky kérésére rajzolta: Radics 
Anikó 
 
 
A szuperhős elméleti önképzésének irányelvei: 
 
1. Egy ember, vagy más lény a szuperhősökre jellemző cselekedetek utánzásától, a szerepjátszástól, az 
álruhától, a kosztümtől még nem válik valóban szuperhőssé! Minden a bensőből nyilvánul. Ha a 
lelkében nem valódi, ha a bölcsessége, jósága, szeretete, bátorsága, egyszóval az erényei nem igaziak, 
akkor nem beszélhetünk szuperhősről. A keresőket, tanoncokat, növendékeket viszont igencsak 
tiszteletre méltónak tartjuk. Inkább legyen valaki jó tanonc, mint rossz szuperhős! Aki nem illik a 
posztjára, károkat okoz. Várjon, tanuljon! 



 
2. Ha valaki nem szuperhős, de igyekvő kereső tanonc, akkor szegődjön egy valódi szuperhős mellé, 
hogy az elméletet kifogástalanul elsajátíthassa, és ne ártson, amikor segíteni szeretne!  
 
3. Az elmélet elsajátítása legyen az első! Gondolj bele: ha jót akarsz, de nem vagy bölcs, akkor rosszat 
okozol, mert nem tudtad, hogy mi a helyes, és mi nem! Az elmélet elsajátítása, és a bölcsesség 
megléte elengedhetetlen ahhoz, hogy ne csak emberi szempontok szerint tudjuk mi a helyes, hanem a 
helyesség abszolútumát is ismerve dönthessünk! Aki bölcsesség hiányában cselekszik, ha jót akar, 
akkor is árthat.  
 
4. A legádázabb akadálya az elmélet maradéktalan elsajátításának az, hogy vannak olyan dolgok, 
amelyekre egyszerűen nincsenek szavak. Ezért szükséges megtanulni a szavakkal gondolkodást 
kiteljesítendő a jelentéssel gondolkodást! Ennek gyakorlásaként olvassunk verseket, hiszen a költészet 
a küszöb mindehhez! Lássunk mindent valóságában; fejezzük be a dolgok teljességüktől megfosztását! 
Vonatkoztassunk el, váljunk költővé, élő verssé! Amikor mi magunk vagyunk a vers, akkor beléptünk 
a jelentéssel gondolkodás szférájába. Nevezhetjük gyönyörködő rácsodálkozásnak. Amíg az elmével 
ítélünk, semmiben sem láthatjuk meg a Valót. Közbevetés: a lélek vallás-független. Vallás nélkül is 
köszöni, megvan. Ne elmével, hanem lélekkel szemléljünk! A lélekkel szemlélés a jelentéssé 
teljesedés. A lélek általi költészet a küszöb a szavak elmaradásához, és a Való feltárulásához. 
Felfüggesztjük még a benső ön-párbeszédet is, és azonosulunk szemlélődésünk örökkévaló, végtelen, 
teljes tárgyával. 
 
A "tudatosság" manapság divatos szó, de ugyanúgy bevihet a málnásba, hisz’ minden az elmében 
születik, és abban is tűnik el. A tudatosság alatt sokan nem azt értik, amit jelentenie kellene. Az 
elmében gondolkodásból átállva a lélekkel gyönyörködésbe: így lehetünk eredetivé, Eredetté. Lelkünk 
a Szellemben örök, és végtelen. A tudatosság emlegetése helyett inkább erre világítsunk rá! 
Nagy a baj a „pozitív gondolkodásra” felszólító kulimász tanokkal is. Az elmén belül kepesztenek. 
Egyik oldal, másik oldal, egyik pólus, másik pólus. Ami ellen kikelsz, az ejti rabul a lelkedet. Ami 
ellen kikelsz, az ejti rabul a lelkedet. Mondom, ami ellen kikelsz, az ejti rabul a lelkedet.  
 
Tehát: az elméből > a lélek gyönyörködésébe emelkedünk. 
 
5. Ha ez megvan, jöhet a színről színre látás, a megeső szív állapota, amelynek azonnali hozadéka a 
szeretet-érzés megléte, majd a már nem érzés, hanem érzelmektől független éteri szeretet állapota. Az 
éteri szeretet nem érzelem, hanem minőség. Az érzelmi szeretet a legfinomabb rezdülő fény, hang; az 
éteri szeretet már rezzenetlen. Világosság, és Élet.  
 
A szuperhőssé válás menete eszerint a következő: ön-megváltás bölcsesség által > én-megváltás látás, 
szeretet által > visszafordulás a Nagy megváltáshoz. A Nagy megváltásban tevékenyen résztvevőknek 
eredményekben gazdag legeslegújabb kort kívánunk!  
 
 
A szuperhős gyakorlati, működési fázisának fő irányelvei: 
 
1. Legfőbb irányelv: a szabad akarat tiszteletben tartása.  
 
2. A szabad akarat tiszteletben tartása irányelv alapján a szuperhős lehet: 
 
- öregkirály 
- lovagkirály 
- lovag 
- tanonc 
Szándékosan a legfinomabbat vettem előre, és a legdurvábbat a végére. 
 
Az öregkirály minőségű szuperhős mindenképp betartja a „szabad akarat tiszteletben tartása” első 



törvényt. Közvetlen cselekedettel sosem avatkozik közbe. Egy-azonosságból szemlél, és gondoskodik. 
Csakis közvetetten, be nem avatkozva, felmutatva, örökítve, alkotva, hagyományozva, elérhetővé téve, 
de nem megmondva tevékenykedik. Akkor is így tesz, ha maga kárt vall emiatt. A nem cselekvésben 
nyugszik. A nemzedékek bölcsességre jutásában segít a fent említett közvetett módokon.  
 
A lovagkirály minőségű szuperhős elsődlegesen az öregkirály minőségű szuperhősök elvei szerint 
működik. Csak annyiban tér el a legmagasabb szint működésétől, hogy tettlegesen is kiáll a 
veszélyben lévő gyengébbekért, ha azokat sanyargatják, megtámadják. Csakis akkor tesz ilyet, ha 
támadást hárít el, és sohasem támad. Igyekszik a tettlegességet tárgyalással, diplomáciával, tanítással, 
törvényekkel kiküszöbölni. Ha így nem jár sikerrel, akkor kiáll a gyengék védelmezőjeként, és 
védekezik. Ha nincs veszély, visszaminősül az Egy-azonosság állapotába.  
 
A lovag minőségű szuperhős az én-megváltását követően a Nagy Megváltáshoz visszafordul, de csak a 
halálát követően tér meg az Egy-azonosság állapotába; amíg testben működik, egész létét a gyengék 
megsegítésére szenteli. Igyekszik pártatlan, bölcs lenni, de amikor az elesettekért kell küzdenie, nagy 
harcosként áll helyt. Megvédi azokat, akik magukat nem tudják megvédeni, de tudja, hogy ezt 
legeredményesebben úgy teheti meg, ha elejét veszi a bolygón a tudatlanságnak. Bölcs ellenfelektől 
nem kell megvédeni senkit; bölcs ellenfelek nem ellenfelek, hanem emelők. Az ellene, és védencei 
ellen támadtak bölcsességre segítése az elsődleges vállalása; minden más csak ez után következik. 
Nem támad, és nem dolgokat véd, hanem az embert!  
 
A tanonc minőségű szuperhős tanuló közönyből vallássá, vallásból hitté, hitből ismereti tudássá, abból 
tapasztalati bölcsességgé, abból színről színre látássá, és abból Egy-azonossággá teljesedik, majd ezt 
követően eldönti, hogy az Egy-azonosságban marad, vagy visszafordul a Nagy Megváltáshoz, mint 
szuperhős. Ha visszatér, eldöntheti, hogy milyen minőségben képviselteti magát.  
 
Azt hiszem, már érzitek, arra szeretnék rámutatni, hogy nem csupán kitalált lükeség ez a szuperhősség. 
A felsoroltak alapján azzal szembesülhetünk, hogy a történelmünk telis-tele van ilyen tulajdonságú, 
minőségű karakterekkel. Hogyan is álltak neki a munkálkodásnak ezek a személyek? Milyen módszert 
választottak a szabadulás eszközeként működésükhöz? Felsorolom vázlatosan, és a későbbiekben meg 
is fogom még ismételni, ki is fogom bontani mindezeket. Vázlat: 
 
Átszellemítés. Mi a különbség a Mona Lisa, és egy darab vászon, meg festékkészlet között? 
Születésünkkel a szellem záródik az anyagba. Létünk során pedig az anyagot kellene átszellemítenünk. 
Aki teljességgel átszellemíti azt, az úgymond „isteni” tervet valósítja meg. Ezt vallás-függetlenül 
mindenki megláthatja, ha nem csak a szemeit nyitja ki, hanem mindenét. Ennek az átszellemülés-
átszellemítésnek megvannak az állomásai. A művészet, így a Mona Lisa is ennek a következménye. A 
festék, a vászon az anyag, a Mona Lisa a művész átszellemülése okán átszellemült festék, és vászon. A 
valódi mű maga az ember; az átszellemült lény. Az alkotások csak melléktermékek. 
Magunk átszellemítése bölcsességben, szeretetben > és átszellemültségünk által a velünk kapcsolatos 
dolgok nemesülése.  
Közöny > vallás > hit > tudás > bölcsesség > azonosság > Egy. 
1 > 2 > 3 > 1  
Az Egyből a kettősség tanító lényegű hologram multiverzumába alászállni > ott a három maga a 
bölcsesség, amely által ismét az Egybe minősülünk, és útközben szellemmel érintünk, nemesítünk. 
A nehéz könnyűvé lesz, felemelkedik, majd visszasüllyed, és mindent magával emel… de nem úgy, hogy 
cipeli, hanem segít abban, hogy minden magát legyen képes átszellemíteni. Ebben a mozzanatban a 
motor a bölcsesség, és a szeretet, az adatközlők pedig az alkotások. Melléktermékek ugyan, de bűvös 
fajzatok, hiszen rájuk tekintve, azokat hallgatva, beléjük olvasva másokat is emelkedetté varázsolnak.  
 
Én költészet man vagyok, így, még emlegetni fogom. 
 



Hogyan mutat ez a mindennapokban? A bölcsességre törekvés, majd a bölccsé minősülés 
megváltoztat. Ugyanolyan marad a világ, csak a bölccsé lett teljesnek látja, és gyönyörködik abban. 
Külső szemlélő semmi különbséget nem vesz észre, a bölccsé lett viszont a világ tökéletes teljességét 
éli. Világosság, és Élet két lábon, a mindennapokban is. Aki ilyen, bármit is tesz a hétköznapokban, 
általa minden szentesül. Ha szánt, ha vet, ha arat, a munkája átitatódik Élettel, és Világossággal. Ha 
mindenki a lelke, szíve, szelleme, bölcsessége szerinti saját helyén működne, a társadalom harmonikus 
lehetne. Lehet szentül csatornát tisztítani, és alantasan pápának lenni. Az egyén szellemi minőségétől 
minősül a mindennapjai minősége. Lehetünk a legmélyebb kocsma, és börtön boltívei alatt, ha 
bennünk a Világ Világossága Él. Lehetünk aranyszálas selyemruhában császárok is, ha bennünk a 
legnagyobb sötétség, és tompaság lakozik. Amíg az erény nem a társadalmi élet középpontjában van, 
hanem a perifériáján, addig a közélet szenvedés marad. Amíg bennünk nincsen harmónia, addig a 
környezetünkben sem valósul. Amikor bennünk bölcsesség, szeretet, és harmónia lesz, a környezetünk 
ezeket fogja átvenni tőlünk. A jó embernek a szemete is jó, mondaná néhai Ferenc nagybátyám. Nem a 
mindennapoktól függ az ember bölcsessége, hanem a bölcsessége meglététől a mindennapok 
minősége. Bölcs társadalomnak harmonikus mindennapjai lennének. A legjobbakat kívánom az úton 
efelé!  
 
Anyagban is elérhető az egyensúly, vagy csak „lélekben”? Egyensúlyi pont az anyagban csak 
látszólag létezhet. Az anyagi lét lényege, hogy kibillentsen, és mozdulásra késztessen… hogy minden 
csodája ellenére is vakaróznod kelljen tőle, és meg akarj szabadulni. Vagy retrográd irányt választasz, 
vagy progresszív fejlődést a bölcsesség által, majd kiteljesedést.  
A szavak segítenek abban, hogy eligazodjunk az anyagi, emberi létben. A növények, állatok, más 
lények jelentéssel kommunikálnak, és nem szavakkal, ahogyan az emberek. Miként fejezné ki ezt egy 
költő? 
Szárnnyal repülés: igazság. 
Szárny nélküli repülés: bölcsesség. 
Abszolútumban lebegés: Világosság. 
Abszolútumként valóság: Élet, Egy. 
Miként mondaná egy tudós? 
A Holografikus Multiverzumban… 
Transzverzális kommunikáció: anyag. 
Longitudinális kommunikáció: lélek. 
Spin kommunikáció: szellem. 
Egy: Egy. 
Értsd: minél inkább az anyagba süllyedt, záródott a tudat, annál tompább, és annál inkább 
közvetettebben, durvább módokon kommunikál. Minél inkább anyagból szabadultabb, nemesültebb, 
finomultabb a lény, annál inkább tolódik át a durva kommunikációról a finomra, a közvetlen, szellemi, 
lelki, szív-szólásra… a szó helyett a jelentéssel csodálkozásra. Elnevezések helyett a dolgok 
teljességét, valóságát éli meg. Az elméből a lélekbe helyeződik. Az elme elemez, ítél, a lélek 
gyönyörködik, szeret, és megél. 
Ez is a bölcsülés, az átszellemülés útjának egy-egy állomása. Aki világosodik, automatikusan áll át az 
ártásról a gondoskodásra, a csúnya beszédről a helyes beszédre, a hazugságról az igazszólásra, a 
köznapi beszédről az emelkedett beszédre, az emelkedett beszédről a költészetre, a költészetről pedig a 
beszéd, a szavak elhagyására. A költészet abszolútuma nem a világ leghosszabb, és legnagyszerűbb 
verse, hanem a szavak jelentéssé kiteljesedése, és elmaradása. Innentől, ha a költő mégis ír, azt csakis 
másokért gondoskodásában teszi. Neki már nem kell a vers… mert Ő maga a vers abszolútuma.  
 



Beüt?  Reveláció szóval illetik az élményt. Át kell élni. Aki átéli, azonnal tudja, hogy igen, azt éli át. A 
világ csodálatos, de nem látjuk, mert nem vagyunk önmagunk a tompaságunk tébolya miatt. Aki 
revelációt él át, nem látomást lát, nem másik világot, hanem ugyanezt a világot látja, de teljességgel, 
és annak teljességét. Úgy, ahogyan addig, tudatlansága őrületében nem látta még. Nem a világ 
változik meg, hanem Ő. Ő látja olyannak is, amilyennek addig nem tudta látni. Nem csak a szemével, 
hanem mindenével, nem csak a nézhető, megfogható hányadát, hanem az egészét. Ez ugyanúgy 
történik egy asztalossal is, mint egy királlyal.  
 
Szolgálati út? A feladó az Egy (Ég), a postás a költő, a címzett az olvasó. A postás feladata addig 
terjed, hogy az üzenetet továbbítja. Nem dolga, hogy a címzett felnyitja-e a küldeményt, vagy 
elolvassa-e az üzenetet. Drukkol, de nem tehet többet. 
Nyitottak vagyunk a feladóra, az üzenetre, és a címzettekre. Ideális esetben a jelentés állapotában 
alkotunk. Már nem a vers szerkezetét, eszközkészletét variáljuk, hanem csak úgy működik, szinte 
teremtődik a mű. Az ember gondoskodása más emberekről. Amíg a vers a cél, addig elveszünk félúton, 
amikor a megélés, a gondoskodás, felmutatás, örökítés; a másik ember a cél, akkor a vers magától 
keletkezik. Amíg remekművet kívánunk alkotni, addig nem fog sikerülni; amikor már magunk vagyunk 
a teljesség, akkor gondoskodni kezdünk, és ebben a gondoskodásban az összes tettünk, és nyugalmunk, 
minden szavunk, és csendünk élő vers lesz.  
 
Beleszólni? A költő dolga nem mások megvilágosítása, hanem saját erényeinek pallérozása. Abban 
segíthet, hogy mindenki saját maga képessé lehessen önmaga megvilágosítására. Az, hogy valaki a 
bölcsességében szeretetté lesz, és szeretetében megeső szívvel gondoskodni kezd a művei által, csak 
egy következménye az állapotának. Amikor segít, nem beleszól, nem térít, nem megmond, hanem 
közvetetten, elérhetővé téve örökít, felmutat, hagyományoz, alkot: gondoskodik. Nem valamiért, hanem 
természetéből adódóan, csak úgy. A világ magától működik, csak engedjük magunkat a részeként élni, 
és oda sodor, ahol a legteljesebbek lehetünk, és ahol a legtöbbet segíthetünk abban, hogy az emberek 
magukat is képesek legyenek látóvá, érzővé engedni. Másokat nem világosíthatunk meg; mindenki csak 
önmagát… de a szuperhősök, világosok, és élők hagyhatnak maguk után ezt-azt, hogy aki az útra lép, 
bízhasson. 
 
Most pedig menjünk fejjel a szívnek, és oldódjunk fel abban! 
 
 
Nem ítélni > Tudni > Gyönyörködni > Látni > Felmutatni > Elengedni.  
 
Milyen képekkel élne a költő? Hogyan szólna, aki jelentéssel gondolkodik? Erre tessék!  
 
A virágok az utolsó napra is kinyílnak; nem mondják azt, hogy „már csak egy nap van hátra, nem 
nyílunk.” 

 

Sok más nézet a jövőben várja a változást, csak a “maga fajtája” számára, és valaki mástól reméli. A 
szuperhős az örökkévaló, végtelen jelen pillanatban, a szívéből jóra törekvő, és világa is afféle. Sok 
más nézetben a világot akarják megváltoztatni, és ehhez minden eszközt szentnek nyilvánítanak, 
mások kárára is. A szuperhősök önmaguk jóvá tételén dolgoznak, bennük válik jóvá a világ, és a rájuk 
eső jóság-résszel kívül is jobbá lesz, mások számára is. Azonnal. Ez nem vallás kérdése; ez tapasztalat 
alapú biztosság. A létben e két áramlat „híveit” kérdezi az Egy újra meg újra, hogy mit választanak: 
ismét a sötétséget, vagy kiválnak végre abból, és rátérnek a Világosság és Élet útjára. A két véglet 
csupán a világ mostani formájában létezik; ám “ahová” tart a világ velünk, s tartunk a világgal, ott 



nincsen sötétség, csakis Világosság és Élet. Aki Élet akar lenni, Világ akar lenni, jöjjön ki a 
sötétségből, lépjen el a sötétségtől, ne adja magát az azzal megszűnésre! 
 

Az egész világ a szívből terem.  
 

Az egész világ a szívben Él. 
 
Kizökkentünk belőle az elmébe.  
Ha az elméből visszazökkenünk a szívbe, úgy a Valóság/gal leszünk. 
Irány befelé! Belül tágasabb. 
A természetnek hálát adunk, és a benne élő Élő-szellemet tiszteljük, aki/ami Egy.  
Az Élet örök, a Szellem végtelen és örök. 
A lét-iskola kijárása, a szellemi emelkedés, és a valódi világba felébredés a megszabadulás. 
Azért az iskola, hogy elteljünk a félelemmel és a vággyal, és bölcsen, felébredettként, teljesként már 
ne árthassunk a valódi világban, hanem annak illő részei legyünk. 
Leválnak ékeink, elmaradnak sallangjaink. 
Kiteljesedett, multiverzális szellemlényekként, Naplényekként Élünk a Valóban. 
Inni a fényt más, mint sugározni azt benső, lényegi Világosságunkból. 
 

Légy az „és”, az „is” embere, és ne a „vagy-vagy” embere! 
 

Akik azt hiszik győztek, csak tovább járják a köreiket. 
Akik azt hiszik, birtokolnak, csak egy iskolát örökölnek, ami ott sincsen. 
A jók jussa, hogy kisodródnak a létből, és beleolvadnak az Életbe. 
A jók jussa, hogy ellenségeikért is életüket adják. 
 

Mindenből arany lesz, s az arany arannyá tesz. 
 

A nehéz könnyűvé lesz, felemelkedik, majd visszatér, hogy a nehezet magával emelje… Nem úgy, 
hogy cipeli, hanem úgy, hogy könnyűvé segíti válni. Nem úgy, hogy cipeli, hanem a lelkében. 
 

Munkálkodni? Nem úgy, ahogyan a hangyák dolgoznak, hanem, ahogy a méhek. 
 

Aki az Egyben ébred, abban felébred az Egy. 
 

Minden felébred az Egyben, és mindenben felébred az Egy. 
 

A létben, a világokban minden a frekvenciákról szól, ám az Életben, a Világosságban a rezzenetlenről. 
 
Vallás, politika, gazdaság, tudomány. Mind a négynek az abszolútuma bölcsesség, amelyből jóakarat, 
szeretet, erényesség, gondoskodó, helyes működés erednek.  
Bölcs lények e négy ágazat abszolútumát élik, és nem maradnak meg azok korlátai között. Ha nem 
maradnak meg azok korlátai között, akkor ezek a híd-ágazatok el is veszítik jelentőségüket, hiszen 
abszolútumukban értelmessé teljesedve külön-külön szükségtelenné lesznek. Az abszolútumuk 
egyként kiváltja őket. Útként szinte pótolhatatlanok, de a célig jutást meghiúsítják.  
Csakis az a társadalom szenved, szenvedtet, birtokol, kizsákmányol, egyszóval bűnöző társadalom, 
amelyet tudatlan, félő, vágyakozó, őrületbe merült kavalkád-lények szerveznek. Csakis ott van 
szükség célként, és nem hídként a vallásra, a gazdaságra, a politikára, a tudományágakra, ahol nincsen 
bölcsesség. Egy ideális társadalomban ezek segítő tanítások, és nem a lét kizárólagos meghatározói. 
Egy olyan társadalom, amelyet erényes, Valóságra ébredt lények szerveznek szeretetben, 
bölcsességben, gondoskodással, virágzik, él, és harmonikus. Nem vallással, hanem bölcsességgel 
teljes. Nem politika, hanem szeretet szerint rendezi a létet. Nem gazdaságot tart fenn, hanem a 



természettel harmóniában, gyönyörködve, hálával Él. Nem a tudomány korlátai közé söpör be 
mindent, hanem maga válik a világgá, és annak eredeti okával, értelmével azonosul.  
A társadalom erénytelenségének a szervezői erénytelensége az oka. Ha a társadalom jobbá tételére 
támad igény, legelső mozzanatként a szervezői saját magukat emeljék jobbá! Bölcs, szeretetteli 
szervezőknek virágzó a társadalma. Az ilyen társadalomban szükségtelen a forradalom, a politika, a 
háború, a gazdaság, a vallás, hiszen a szeretet: minden. 
 
Tanult hallgatóság, tisztelt leendő, és már szuperhősök! Ki kell jelentenünk azonban, hogy az 
emberiség útja más léptékű, mint a személy útja. Míg, egy személy akár már az aktuális létében 
végigjuthat a stációkon, áthaladhat az úton, a hídon, és célba érhet, az emberiség ugyanezt valamiért 
nagyságrendekkel komótosabban teszi meg. Ezt figyelembe véve, és a szabad akarat törvényét 
betartva, tiszteletben tartva arra juthatunk, hogy a népek, az emberiség, és más lények lépésről-lépésre 
emelkedésének eme biztosítékait – a tudományt, a vallásokat, mint utakat, és hidakat – nem szabad 
közvetlenül befolyásolnunk, sem megszüntetnünk. Sőt, ezeket iskolaként kell tekintenünk, és meg kell 
védenünk.  Felülírja azonban ezt az elvet az a tény, hogy a személy, az egyén szabad akaratát, és 
ezektől független bölcsességre emelkedését viszont, még ezek védelménél is fontosabb biztosítanunk!  
 
Nem szabad elvenni senki dolgait, hogy azok helyébe tegyük a bölcseletet! Adjuk a bölcseletet 
ajándékba a dolgai mellé; úgyis csak az marad meg vele végül. Ennek magától szabad csak 
megtörténnie.  
Az amatőr nyelvészek, történészek a végére járnak, és kiderül a valós őstörténet. Feltárul a magasság, 
a mélység. Ám, amiről említést tesztek, mindenestől, minden körülménytől független. Ha piros hó 
esik, vagy békák eső helyett...  akármi derüljön is ki, eeeeeez független, örök, teljes Egy. Hódítók, 
irtók, kergetők, tolvajok, gyilkosok büntetésével, haraggal, bűnök számontartásával ne törődjetek! 
Nem a „bűnöst” bántjuk, hanem a tévedéséből segítjük kizökkenni, a vétkétől segítjük megszabadulni. 
Ne azzal bajlódjatok, ami nincsen, ne a hiányok képzeletbeli völgyeinek feltöltésével, hanem azzal, 
ami valódi: a jóval! Árasszátok el a hiány völgyeit a megbocsájtás, a szeretet folyójával! Akármilyen 
szörnyű volt is, a múltunk hozott ide, és általa lehetünk azok, akik vagyunk. A múltunkkal magunkban 
tudunk igazán adni, tenni, az általa lett bölcs tud csak segíteni. Forgive, és forget… azonos gyökűek. 
Szép dolog ez. 
 
Az igaz szuperhős segít abban, hogy a népe felszabadíthassa magát a rabságból; ma szellemi ez a 
rabság. Gyógyít; ma szellemi a betegség.  
 
Megemlékezni a torzulásról. Akár vallási, akár történelmi, akár tudományos, bármilyen. 
A torzulásból a valósba lényegülni. Bölccsé emelkedve, megbocsájtva, jót cselekedve.  
Elfeledni a torzulást. 
Mindeközben nem átesni a ló túloldalára, és megvetve az anyagit, hanem szeretetben, gyönyörködve, 
ászellemítve, megölelve azt. 
 
A láthatatlanról vallás-függetlenül.  
Azokért szólni, akik rühellik ezt. Úgy, ahogy Ők értik, fogadják. Köztük, közülük egynek lenni.  
Nem kell egyetérteni a nézeteikkel, de tisztelnünk illik azokat. Ha valaki azt gondolja, hogy a Föld egy 
tojás, és nemsokára kikel, vagy, ha azt, hogy a bolygó növekedő kristálymagja közelében 
magasrezgésű szellemlények élnek… esetleg hisz a vallások, a tudomány tételeiben, ezekkel egy 
szuperhős nem kell, hogy egyetértsen, de úgy áll hozzá helyesen, ha tiszteletben tartja mindezt. Ha azt 
mondják egyesek, hogy a planétánk börtön, vagy iskola, vagy játéktér, tiszteljük e nézeteket is! 
Hagyjuk meg a világát mindenkinek, és adjuk mellé ajándékba, szeretettel, be nem avatkozva, 



jószándékkal a Világosságot, Életet, bölcsességet ingyen, csak úgy, mint érdekességet! Ha átérzik, 
hogy mit is kaptak, úgyis, maguktól, szabadon felfedezik. 
 
A szuperhős nem oldja meg az emberek helyett azok problémáit, hanem segíti Őket olyanná válni, 
akik a sajátjaikat meg tudják.  
 
Az intézmény hibás; az embert kíméld! Egy költőnek elnézhető, ha sárkányokat, angyalokat, 
szellemet, lelket, szívet említ.  Főleg, ha dalban, versben teszi, de bárhogy megteheti.  Kiváltságos 
helyzet ez, érdemes művelni, és jól: a békesség, a jószomszédi viszony, az aranyközép szolgálatában. 
Nem embereket kell „pusztítani”, hanem az emberekből az erénytelenséget, tudatlanságot, 
gonoszságot, és azt sem pusztítani kell, hanem Világossággá, bölcsességgé transzformálni… és azt 
sem nekünk kell bennük, hanem képessé segíteni Őket, az elszenvedőiket, hogy saját magukban 
tehessék meg. 
 
Kérlek Titeket majdani szuperhősök, akik jöttök, hogy megváltoztassátok a vallásokat, könyörüljetek 
az embereknek! Gondoljatok a nénikre, bácsikra a templomi padsorokban, a karácsonyfákat csodáló 
gyermekekre, a hivatásukat igaziból a jószívük, és jószándékuk szerint választó, és művelő 
lelkészekre, mielőtt borotvához nyúlnátok! Legyen a gonoszok baja, hogy gonoszok, ne a jóké! Sok-
sok rossz poszton jóember áll. Általános, hogy az intézmény, és a vonatkoztatási rendszer a hibás, és 
aranyszívű emberek emiatt sinylődnek, terelődnek úgy is tévutakra, ha Ők maguk jót akarnak. 
Tisztelet a jóembereknek; a posztokkal van a baj! Tisztelet a tisztelendőknek; a vonatkoztatási 
rendszerekkel van a baj! A korszak, amikor a lelkész a léleknek tesz esküt, és nem az intézménynek, 
nem a vonatkoztatási renszernek, nem az üzletnek, nem a susmusnak, újra itt van! Hagyjuk 
elkövetkezni! A korszak, amelyben a vallásban a térítés, a politikával összefonódás, a pénzzel történő 
bármi nemű operálás, a kamat is tilos, újra itt van! Hagyjuk elkövetkezni! A korszak, amelyben a 
vallásban a háborúság, vagy arra bujtás, a demagógia, a fanatizmus, a radikalizmus, a 
fundamentalizmus tilos, újra itt van! Hagyjuk elkövetkezni! A korszak, amelyben nem 
környezettudatosság lesz, hanem természetszeretet, amelyben bocsánatot kérünk Harrykoptertől, mert 
leboszorkányoztuk, és bocsánatot kérünk a gyerekektől is ugyanezért… amelyben a kreacionistáknak, 
és az evolúcionistáknak is kikerekedik mindhárom szeme, meg a szíve is a kiderülő Valódi Valóságtól, 
újra itt van! Hagyjuk elkövetkezni! A korszak, amelyben tilos gyermekeket megfosztani a játékos 
gyerekkortól, amelyben tilos haszontalansággal, és hazugsággal butítani a fiatalokat az oktatási 
rendszer keretein belül, végre itt van! Hagyjuk elkövetkezni! A korszak, amelyben visszatérünk az 
elsődleges alapelvekhez: a szeretethez, Világossághoz, Élethez, bölcsességhez, tisztelethez, 
együttérzéshez, gyönyörködéshez, gondoskodáshoz, egymást segítéshez, újra itt van! Hagyjuk 
bekövetkezni! 
Ne bántsa senki az embert!  
 
Hogyan menthető meg a személy? Ez az egész gyorstalpaló kézikönyv, és maga a szuperhősség is erről 
szól. Sehogy. Ugyanakkor gondoskodva, közvetetten alkalmassá tehető arra, hogy saját magát 
megmentse. Önmagát bölcsességben mentheti meg.  
Hogyan menthető meg az emberiség? Sehogy. A személy „megmentésével”, aki ugye, csakis önmagát 
mentheti meg. Hiszen bajban lévő személyekből áll egy bajban lévő emberiség; így egy megszabadult 
emberiséget csakis megszabadult személyek alkothatnak. Vagyis, a személy, önmaga bölcsesség általi 
megmentésével mentheti meg az egész emberiséget.  
Hogyan menthető meg a vallás? Ha többre adatik, kiteljesedik. A vallásosság sosem lesz veszélyben, 
hiszen az a személyes út egyik szakasza, és mindenki átesik rajta. Akik nem esnek át, és benne 
maradnak, azok egész létükön át csak esegetnek. Nem baj, mindenki kapjon meg mindent, szabadon, 



amire az emelkedéshez szüksége van, és bárki bármeddig topzódjon csak bármiben, ha arra valóban 
szüksége van a felemelkedéshez! Ha kérdésük lenne, úgyis találnak majd elég szuperhősök által 
hagyományozott útmutatást.  
Mondtuk, a vallásosság sosem lesz veszélyben. Ellenben a vallás, mint rendszer, intézmény, tyítyűtyá, 
mit soroljak még, bizony folyamatos veszélyben van. Kapja a lázadást, a reinkarnációt, a 
darwinizmust, a dinoszauruszokon lovagló Jézus karikatúrát, az évszámok tologatását, az amortizáló 
behatásokat, a bizánciasságot, a rómaiságot, a judeo akármizmust, az ’izmusokat, a ’kráciákat, az 
Írásból kilógó következetlenségeket, a félrefordításokat, a DNS vizsgálatokat. Kapja a kérdéseket, 
hogy de akkor mi van az előbbi emberiségekkel, mi van a földönkívüliekkel, amelyek megléte sokak 
szerint bizonyítja Isten nem létezését. Felhozzák a vallás ellen a történelmi ballépéseit; inkvizíciót, 
vallásháborúkat, és a nevében elkövetett rémtetteket is. Ám, mindezek kismiskák ahhoz a kárhoz 
képest, amit a vallások saját megmondó arcai hoznak önnön fejükre a kirekesztő, berekesztő, „csak mi, 
csak ennyien, csak így, meg úgy” kinyilatkoztatásaikkal… a politizálásukkal, számlaszámaikkal, 
ferdítéseikkel. „Az nem úgy volt, a másik vallások rosszak, a könyveik ocsmányak, ellenben itt van a 
mi kis könyvünk, amit megvásárolhatnak 666 dollárért.” Az ívölúsönisták és a kriéjjsönisták, a 
cionnnisták és a nacciionnnisták Armageddonnál összecsapnak, és a tetemeik fölött összezárul majd 
„Ádám Bibliája”: a tizenkét – plusz kettő – főbb állapot-övi csillagjegy. Ha még sok ezer évig lesz 
emberiség, akkor is évente találnak majd újabb következetlenséget, felmerülő problémát, és persze 
kitalálnak mindegyikre újra, és újra valami megfelelést, magyarázatot. Jobb lenne elengednünk a 
részleteket, a külsőségeket, és a benső egészre fókuszálnunk! 
Hogy volt, hogy lesz? A vallás előtt bölcsességben élt közélet volt, a mindennapok minden szokása a 
tudás szerint esett. Aztán, amikor a tudás elmaradt, de a szokások fennmaradtak: rajtunk ragadt a 
vallás. Az edényből kifolyt a víz, a tűz, a levegő… és most nem értjük, mi a franc is az edény. Vért, 
kőolajat, meg aranyat tartottunk benne, hátha arra való, de nem vált be. 
 
A vallásosságot, mondtuk, nem kell megmenteni, mert nincs veszélyben; minden új emberben újra 
induló program. Mi a helyzet a vallással? Azt a vallást, amivel kapcsolatban az emberek azt érzik, 
hogy „kilóg a lóláb”, úgyis elhagyják maguktól. Ha egy vallásnak nem az Abszolút Valóságra segítés 
a célja, hanem megélhetés, érdek-érvényesítés, igázás, szavazókat kinevelés, háborúság-szítás, és a 
híveit csak használja, megrekeszti a fejlődésben, akkor az a vallás saját magára von átkot, és szörnyet 
fog halni e bűnök következményeként.  Abban a vallásban azonban, amelyik a bölcsességre, a látásra 
segíti a benne bízókat, rugalmasan a kor gondolkodásmódjához tudja alakítani dogmatikáját, 
hozzáállását, és magát nem tekinti célnak, csak hídnak, valamint engedi, hogy az egyén tőle 
függetlenül, rajta túltéve – akár a legmagasabb „egekig” fejlődjön, és ebben nem köti meg, nem 
gátolja – abban a vallásban soha sem fognak csalatkozni az emberek, és megszüntetni sem fogják.  
Mit tesz a szuperhős? Magát megvilágosodásba teljesíti, és ezt követően az egyént közvetetten, 
gondoskodva megsegíti annak ön-megmentésében, bölcsességre jutásában. Ezzel tesz a legtöbbet a 
vallásosságért, a vallásért, az emberért, az emberiségért, és más lényekért is. A vallásosak ezt hallva 
megrökönyödnek, mert nem tudják még, hogy a lények ez által is – hogy az Ő szavaikkal éljünk – 
„Isten” Valóságát találják meg… de majd megtudják. 
A bölcs személyek tudni fogják a válaszokat a dínókra, a sok emberiségre, a földönkívüliekre, a 
földönbelüliekre, a mesékre, a laboreredményekre… mindenre. Ügy megoldva. Bajlódjunk 
intézmények közvetlen megmentésével? Negatív.  
Hogyan menthető meg a tudomány? Az emberiség „cammogása” ugyanúgy írható a tudomány 
számlájára, mint a valláséra. Ellenben mindkettő szerves része az egyén bölcsességre emelkedésének, 
ön-megvilágosításának. E cammogás, az időben gondolkodók szempontjából idegesítő, és káros; az 
örökkévalóságban szemlélődők viszont látják, hogy épp ez a cammogás biztosíthatja azt, hogy az 
emberiség egy-egy stációt ne csak átaludjon, hanem maradéktalanul megéljen.  



 
Íme, most, hogy ezeket említettük, beszélnünk illik a vallás, a tudomány egy ritkán emlegetett 
aspektusáról is, mégpedig arról, hogy a süllyedő embert nem engedi egy bizonyos szintnél mélyebbre 
süllyedni. Rossz, hogy jelenlegi hozzáállásával emelkedni sem engedi, de legalább a legalja alá 
süllyedni sem. Ha az emberek sem fogják magukat, és egymást süllyedni hagyni, akkor bizonyosan 
eredményesebben cammog majd az emberiség is, és nem csak az egyén, a megvilágosodása felé.  
Tömegmegváltottság létezik! Tömegmegvilágosodás nincsen.  Itt ér össze: hiszen csak magadat 
világosíthatod meg, ám, azzal, hogy megvilágosítod, magaddal emeled a tömeget is.  Egyrészt 
magadban, benned a világot, tömegestől teljessé gyönyörködöd, másrészt a Te megvilágosodásod 
hozzáad a tömeg minőségéhez. Általad eggyel megvilágosodottabb lesz; megváltottabb.  
Általad megvilágosodottabb tömeg: megváltottabb tömeg.  
Valamint, ha elhisszük, hogy az Egy megtestesülése tette ugyanezt velünk, akkor nagy 
valószínűséggel az egész világa megváltódott, hiszen minden Benne volt, amikor magát adta. A lényeg 
nem az, hogy mi volt, hanem az, hogy ez a történet megsegít minket; elképzelhetővé teszi számunkra 
az amúgy nehezen elképzelhetőt. Köszönet érte. 
Magunkat megvilágosítani, plusz azonosulni az Egy minket megváltásával. Az ouroborus a saját 
farkába harap. Körbe érünk a mesében.  
Magunk megváltása után elfogadni, és megélni a megtestesült Egy általi megváltottságot, majd adni 
magunkat a Nagy megváltáshoz: más lények megszabadulásához. Ha lehet, nem a halálunkat adva, 
hanem az életünket erre adva. Ha lehet. 
 
A személy, az egyén az emberiségtől függetlenül, saját úton, saját módon, saját iramban is 
megvilágosodhat; az emberiség azonban csak a legutolsó személy, egyén megvilágosodásával.  
Azzal teszünk tehát az emberiség megvilágosodásáért a legtöbbet, ha önmagunkat bölcsességbe 
segítve megvilágosítjuk, és ebben be nem avatkozva, gondoskodón másokat is megsegítünk, amely 
láncolat beteljesedéseként az összes, személyenként megvilágosodott ember egy megvilágosodott 
emberiséget alkothat végül.  
 
 
A feladat adott, a metodika szabadon választható.  
 
Maximálisan jelentőségteljes, már emlegetett mozzanat például, a szavak valódi jelentésének 
önmagunkban helyre, visszaállítása! A legjobb persze a szavak elhagyása lenne, de amíg beszélünk 
velük, legalább helyesen használjuk azokat! 
Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy ugyanarról beszélve, jó szándékkal szólva is egymással szemben 
találjuk magunkat, csakis arról lehet szó, hogy egy-egy szón más-mást értünk. Azt mondjuk „látom”, 
de a látványra gondolunk, és nem a valóságra, vagyis csak nézünk. Azt mondjuk fény és Világosság… 
lét, Élet… végtelenség, örökkévalóság… kísértet, lélek, szellem, tudat, elme, én… és nem tudjuk, 
hogy melyik mit jelent valóságában, hogy mi a különbség a tévedésből már egymás szinonimájává 
homogenizálódott szavak között. Pedig, ezek a szavak olyan időkben keletkeztek, amikor a beszélőik a 
valós jelentésük miatt fogalmaztak velük. Mi, manapság már-már üresnek mondható szavakkal 
gondolkodunk, míg Ők, akkor jelentéssel gondolkodtak, és a szavakat aszerint használták.  
Kezdjük el a valós jelentéssel gondolkodás, beszéd, és írás művelését! Amíg nem tudjuk, hogy mit 
beszélünk, elbeszélünk egymás mellett, és a társadalom csak egy félreértésektől dühös, tompa tömeg 
lehet.  
Minden külső ferdeség a benső torzultságból születik. A külső ferdeségek variálgatása nem hozza meg 
soha a külső, vagy benső harmóniát, csakis a benső harmónia tudja a külső világ ferdeségeit helyre 
hozni. Lásd: politika, vallás, tudomány! A szakértés, és rendelkezés, a kötelezvények, szabályok, 



’izmusok, ’kráciák elbuktak. Az összes. Nem a politikai, gazdasági, vallási, tudományos… esetünkben 
nyelvtani bravúrok, kacifántos szabályok tehetik rendbe az ember gondolkodását, hanem az ember 
gondolkodásának „égi”, természetes, a világ eredeti működésével harmóniában működése teheti 
rendbe az említetteket; még a nyelvtant is!  
Állítsuk helyre magunkban a minőségek valóságát, és akkor bölcsességünk alapján a beszédünkben is 
helyreáll, ami addig nem volt a helyén! Arról fogunk szólni, amit látunk, és nem üres szavak 
egymásutánja lesz a beszédünk. Előbb élő lesz bennünk a jelentés, és ebből az élő jelentésből 
teremnek majd a szavaink! Mindenki előtt egyértelmű lesz, hogy a fény anyagi, a Világosság szellemi. 
A lét változás, az Élet változatlanság. A Világosság nem égeti ki a retinát, pedig milliószor világosabb 
a legerősebb fénynél.  
Nyugalom, a „lét szenvedés” – mondta a Buddha is. Ez van. Az bizony már a mi dolgunk, hogy 
szeretetre, csodálkozásra, jóságra adjuk. Mindenki a beszédét emeli fel a valós jelentéshez, a fejét 
zárkóztatja fel a szívéhez; a szívét pedig a Világossághoz, Élethez. 
Az anyagi fényt nem tévesztjük majd össze az anyagtalan Világossággal, a lelket a Szellemmel, a létet 
az Élettel… és, amikor az anyagi, meg szellemi világok minden minőségét a helyén kezelve, és 
mindennek a valós jelentését tudva kezdünk kommunikálni, hirtelen bevillan, jesssz, hogy mennyire 
sehogy sem voltunk azelőtt. Megszeppenünk, hogy mi van, ha ekkortól bármit is beszélünk, varázsigét 
mondunk!  
 
Van kedved jelentéssel gondolkodni? Ahhoz előbb rá kell hangolódnod a szavakon túli szférákra. 
Mintha szivárvánnyal írtam volna a sötétségre. Mintha az utolsó könyv olyan betűkkel íródott volna, 
amelyek az elolvasásukkor eltűnnek. Úgy olvass… lábujjhegyen! 
 
 
EGY-EZTETÉS 
 
 
#01. 
 
Az világ eredete örökkévaló, teljes, végtelen, Élet, Világosság: Egy. Primordiális Logosz.  Információ. 
Üresség, amely nem semmi, hanem teljesség. Ebből ered, árad ki a gondolat, a szándék, a jelentés, az 
Ige, amely hanggá, a rezzenetlenből rezzenéssé alakul, hogy az a rezzenetlenből született rezgés 
megpendítse a teret, és végtelen egészként még végtelen sokfélévé is legyen. Egységében számossá is 
válik, teljességében részletekké is lesz. Az Eredeti Szellemi, anyagtalan, egész, teljes, világos, 
rezzenetlen, élő Egy az anyag rezgő káprázatába adja a minőségét, és ekkor megteremtődik annak 
hologram-változata. Azért van így, mert ami lehetséges, meg is lesz; a kibillenés visszabillenést hoz 
magával, az egyensúlyi helyzetbe igyekvés folyamatos. Ez a hologram-világ még tartalmazza az 
eredete esszenciáját, de már csak hasonmás árnyképe annak. Ez nem minden; a hologram-világ 
ráadásul megszámlálhatatlan szilánkra tört. Ezek a szilánkok mindannyian az egész világ 
leképeződései, de Valóságukra, eredetükre, az Egyre csak akkor ébredhetnek, ha Ők is tudatossá 
válnak Abban, és Az is tudatossá válik bennük. Amikor minden irányból, minden minőségből 
egyszerre történik eszmélés, a káprázat Valósággá minősül. 
A lét magva Élet, és Szellem, és Egy. Nem az anyag határoz, hanem a lélek, a rezzenetlen, az 
Információ, az Eredet, amely létrehozza az elsődleges mezőket... azok a polaritás-fordítókat, és a fojtó 
szférákat... amelyek az első hangot fénnyé sűrítik, és kivetik magukból... és ekkor perdületet vesznek a 
hullámok, és részek... és tagolódnak... majd újból összegyűlnek, és megjelenik az első frekvencia... 
Sűrűsödnek a részek, és felizzik a többi, összes frekvencia is. Megjelennek a hálók, a hurkok, a 



virágok. Ekkor a világ túlcsordul, és a nagy világkehelyből kilövell az első világ, amellyel együtt 
megjelenik a tükre is a kehely alján. Így nyilvánul az első világ; és megjelenik az Egy szíve. 
Ilyen kehely, és aztán hatvannégy szirmú kehely fel, és lefelé is minden csillag, bolygó, élőlény... és 
mindezek tükrei, és perdült tükrei is. Az emberben hét ilyen virágcsillag áll együtt egy képmássá, és 
ahogyan mindenben az Egy-szívhez fogható a szív, úgy minden szívben az Egyhez fogható a lélek-
gyöngy. Ami kioltódhat: csakis az anyag. Ám, a kérdésekre a válasz az, amely soha ki nem oltódhat: 
mindezekben a rezzenetlen. 
Az enyészet elkerülhetetlen, elodázhatatlan, csak az választható meg, hogyan állunk meg benne, előtte. 
Az anyag természete az enyészet, az újraformálódás, hiszen az anyag csupán forrongó káprázat. Az 
evolúció az anyag számára leépülés, a lélek számára felépülés.   
Az evolúció valójában szellemi magvú. Tegyük fel, hogy mégsem gyűlölünk, hanem szeretetté 
válunk; így nem az anyag fog magába sorvasztani minket, hanem mi szellemítjük át az anyagot. 
Csillag-kemence méhben törünk, kelünk, dagadunk, sülünk kenyérré - mondaná egy költő - és 
nagybetűvel Élő Lénnyé. A megnyilvánulatlan Primordiális Logosz így költi ki magát saját tojásából, 
és így kezdi énekelni dalait. A cél, hogy mindenhogyan legyen, és a születés fájdalmain túl vissza 
szellemüljön Eredet-valóságává. Végül minden csillag Élő Lénnyé nemesül, és minden élőlény 
szellemmé finomodik. Akik testben akarnak túlélni, elbuknak. Egyetlen minőség él túl: az Üresség 
Teljessége a lényben. A vallások félút! Az abszolútumuk a kapu! 
A Föld egy Anya, egy méh, és nem különben bölcső is. Sok faj indult innen, és jutott el a csillagokig. 
Számos emberiség otthona volt már ez a csodálatos bolygó, míg végre a hazánk lett, és utánunk is 
számos emberiség bölcsője lehet még. Voltak, akik eljutottak a csillagokig, a mennyig, és voltak, akik 
kihaltak.  
Az ember útja ideális esetben az, hogy visszataláljon a valódi eredetéhez, abba megébredjen, és ittléte 
során, közvetetten, be nem avatkozva, szelíden, gondoskodva, szeretettel, felmutatva, hagyományozva, 
örökítve a többi útjáró-lény fejlődéséhez érdemben hozzájáruljon.  
Ideális esetben senki sem keseríti meg senki létezését, hanem tudatlanságból vallásba, abból hitbe, 
abból ismereti tudásra, abból tapasztalati bölcsességbe törekvők vagyunk, és bölcsességünkből adódó 
nagy szeretetünk alapján harmóniában töltjük a napjainkat. 
Az ideális eset azonban eredet-közeli, így csak a kibillenés közvetlen pillanatában, és a visszabillenés 
közvetlen pillanatában eshet meg. Az Eredetben a káprázat visszaminősül a Valóságába.  
Nem ideális esetben a lét a tudatlanságból eredő vágyak, félelmek, tévedések illúzió-labirintusán vezet 
keresztül, és minden lény számára nehézségekkel, szenvedéssel jár.  
A tudatlanság: szenvedés. Az orvosság a szenvedésre ugyanaz, amely orvosság a tudatlanságra. Az 
orvosság a tudatlanságra a bölcsességre emelkedés. A szent bölcsességben ott a Világosság. A 
Világosság szeretet, és a szeretet-lét a nehézségek közepette is Élet.  
Aki létezik, nem feltétlenül Él. Aki Élet, az a halálban is örökkévaló, teljes, Világosság, és Egy. Aki 
tudatlan, ha létezik is halott; ám, aki ébredett, Ő, ha teste sincsen is Élet! Az ilyen, ha a káprázat 
hologram-szilánkjain lépdel is, lényege az eredeti Valóság. Abba helyeződve szemlél, létezik, 
gondoskodik, szeret, és abból merít, amikor adakozik, árad. 
Az emberiségek általában az Egyből születnek szabadon a létbe, hogy csodát élhessenek meg, hogy 
kitöltsék, és betöltsék, amit csak akarnak, tudnak, szeretnének. Az Egy teljességéből kihullnak a kettő 
világának is nevezhető hologram-, és frekvencia-multiverzum ridegségébe, amelyet megismerve, 
bejárva, megélve egy új, három-szférává a bölcsességgé minősülve ébredhetnek vissza ismételten 
valódi önmagukká: Eggyé. 1>2>3>1 – és nincs mondatvég.  
Vannak azonban más lények is a mi érzékszerveinkkel érezhetetlen szférákban, és az érezhetőkben 
egyaránt. Ezek nem mindegyike bölcs, és jó szándékú fajzat. Az Egy állapotában tudatosan jelen lévők 
szelídek, szeretet-teljesek, teljes éberségűek, és szellemben, lélekben, énekben, testben egyaránt jelen 
lehetnek. Akik azonban az abszolút Egyben nem éberek, a hologram-multiverzum frekvencia-



szirmainak káprázatába feledkezve léteznek, és a tompult-éberségűek őrületében keringenek. Létről-
létre, testből testbe, világról világra evickélnek, valamint tudatlanságukból eredő vágyaik, félelmeik 
következményeként szenvednek, és szenvedtetnek. Ezek, a káprázatba beleőrült lények megnehezítik a 
maguk, és egymás létezését.  
Az Egy önmagában az abszolút jó. Minden közvetlen kivetülése közvetlen jóság. A teremtésnek 
nevezett közvetlen kivetülés közvetlen jóság, mert eredete az abszolút jó, az Egy. Az Egyből árad, az 
Egyből terem.  
A teremtésnek nevezett közvetlen kivetülés veleje, magva, bensője maga az eredet Egy. Ám, a 
teremtés közvetlen kivetülése sűrűsödik, tagozódik, számosodik, fajul. Számtalan szilánkjában is ott 
leledzik a teljes kép, és eme teljes kép alapján a Valóságára ébredhet a lélek.  
Nincs romlás mindaddig, amíg éberség van. Lehetséges, hogy az Eredetből származó lélek a 
legsűrűbb, legmélyebb, legnehezebb, legsötétebb világ szilánkjaként sem merül őrületbe. Így annak 
nem csupán legbensőjében, elfeledve, elaludva, megtagadva vegetál az Elsődleges Valóság képmása, 
hanem éberen, fényességgel, bölcsességgel, szeretettel. Azonban, amelyik lélek az őrületbe feledkezik, 
abban csupán a legbensőjében, elfeledve, elaludva, megtagadva vegetál az Elsődleges Valóság 
képmása, s így semmit sem lát, tud, ért a Valóságból. Vágyakozik, fél, szenved, szenvedtet.  
Az őrületből Valósággá teljesedés a kibillentség helyreállása, az abszolútummá minősülés mozzanata, 
amelyet Eggyé ébredésként említhetünk.  
Ez a mozzanat hosszú út, rengeteg tapasztalat következményeként, de villanásszerűen következik be. 
Léttapasztalatok, megélések, felismerések vezetnek el addig az eszmélés-mértékig, amely már 
magával hozza a villanásszerű megvilágosodást, megébredést.  
Közvetett út: ha félelmek, vágyak, szenvedések, örömök húznak-vonnak, tolnak, kergetnek, csalnak, 
vezetnek el egy lényt a megébredéséig.  
Közvetlen út: ha az őrületben elveszett lény szándékosan keresi a teljes képet, fogadja az útmutatást, 
tesz szert bölcsességre, és szándékosan minősíti magát bölcsességben, szeretetben Világossággá, és 
Valósággá.  
Őrületből vallásba, vallásból hitbe, hitből ismeretbe, abból megélt tapasztalati tudásra, abból 
bölcsességre, abból szeretetben azonosulásra, abból Valóságra teljesedik.  
Az Egy Eredet az Igén, a fényen, a frekvenciák mindegyikén, a hologram-multiverzum összes 
részletében Önmaga, amennyiben Egy-Önvalója teljes Valóságából kitekintve szemléli a részleteit. 
Ám, mihelyt a részleteibe szakadt Egy-szikraként, lélek-gyöngyként szemlél, azonnal feledésben, 
káoszban, őrületben reked, és megfeledkezik igazi Valóságáról. Mintha az Egyről hologram készülne, 
és azt kezdené hinni, hogy a hologram a valódi… sőt, ekkor a hordozó tárgy millió darabra törne, és 
mindegyikben azt hinné az ott rekedt képmás, hogy az ő szilánk-világa az egyedüli, és az igazi, 
valamint kizárólag ő az egyetlen én. Ez az én a képmás.  
Megmarad azonban az eredeti, abszolút Egy, akitől a hologram származtatható. Ő, az Abszolútum, az 
Első, az Egy, a Világosság, az Élet, az Információ, a Teljesség-üresség, a Szellem, az Összesség, a 
Végtelen, az Örökkévaló, az Egész. Kitölti, betölti a rezzenetlent, hisz Ő maga a rezzenetlen. Kitölti, 
betölti, tartalmazza is a rezgő szférákat, hiszen belőle származik minden rezgés, minden anyag is, és az 
összes lényben a legbenső lélek-gyöngy is. 
Az Egyből közvetlenül leszármazott lények, a közvetett leszármazott lények, a sokadlagos közvetett, 
fajult lények, az őrületben a közvetettek által teremtett lények sokadalmában az elveszett lélek-
gyöngyök az eredetükbe visszaeszmélés útjain sodródnak, kavarognak. Ebben a sokadalomban 
megpróbáló minden lény, amely az őrületbe feledkezve cselekszik, és gondoskodó-segítő minden lény, 
amely bölcsességben, szeretetben nyilvánul meg. 
Ezek a lények szervezik, adják, rendezik a multiverzum, a világok, bolygók, bugyrok, szilánkok 
történelmét; és a lélek-gyöngyök egyenkénti, személyes ébredés-történetét. Próbatevők, próbatételek, 
próbaállók, bukások, emelkedések.  



Az út, nem távolság, hanem minőségemelkedés. A cél nem egy hely, hanem az Egy-minőség Abszolút 
Valósága. 
A lélekgyöngy, amely az embernél a szívben él az Egyből származott el. Az ember, így az Egy 
képmása. Ha az ember ráeszmél a képmásságára, megéli a teremtést, a teremtettséget, és a 
teremtőséget, valamint képmásságát bölcsességben, szeretetben a Valóságával azonosságra váltja, a 
lelke gyöngye felszabadul, és szabadságában az Egy eredetébe helyeződve szemlél.  
Ekkor megeső lélekkel a többi lénnyel együttérez, és önmegváltását követően azok önmegváltásához 
gondoskodón odafordul.  
Az őrületből, a korrupcióból az alapállapot Valóságába visszaeszmélni, megébredni: ez az 
önmegváltás.  
Az önmegváltást követően testben is megmaradni, és gondoskodón mások önmegváltásában be nem 
avatkozón segédkezni: ez a nagy megváltáshoz társulás. 
Az Egy Valósága élteti, táplálja az őrület világaiban rekedt elszármazottait, és haza várja, segíti 
azokat: ez a nagy megváltás. 
Ideális esetben az Egyből messze elszármazott képmás-lények az őrület hologram-multiverzumának 
bugyraiból az előbb felvázolt megváltódás-folyamat során érinthetetlenségben, töretlenül, folyamatos 
eszméletüknél jutnának vissza az Egy Valóságba. Azonban a létezés világai oly mértékben tagozódtak, 
korrumpálódtak, és az őrület kavalkádja annyira sokrétűvé fajult, hogy az eszméletüket veszített 
képmás-lények korántsem az ideális úton mennek végig a visszaeszmélésig vezető útjukon. 
Fentebb említettük az őrületükben ártó, gátló, szenvedő-szenvedtető, félő, vágyakozó lényeket. 
Nevezzük ezeket pártatlanul: megpróbálóknak! 
A megpróbálók az életellenes hatalmak, vagy az életellenes hatalmakkal cinkos lények. 
Az ősidőkből fennmaradt meseanyag tartalma nem is annyira áll messze a valóságtól. Mondhatnánk: a 
mesék igazak. A tündérmesének tekintett jelképrendszer azért jött létre, hogy azt mondhassuk: 
„angyalok, ördögök, démonok, tündérek, manók, koboldok, óriások, törpék, boszorkányok, varázslók, 
próféták” és ne kelljen megbántanunk az elbeszéléseinkben nevükön nevezve semely teremtményt, 
személyt, vagy népet. Azért kezdtük el ezt a virágnyelvet alkalmazni, hogy senkit ne bántsunk meg, ne 
mutogassunk ujjal, ne avatkozzunk be, hanem mindenki saját lelkiismeretére, értelmi érettségére 
bízzuk a felismerést. A gondoskodók célja nem a vád képviselete, hanem a gyógyulásra segítés.  
Drukkolunk Neked, Emberiség! 
Élj egészségben, békében, szeretetben, boldogan, és légy bölccsé, hogy megvilágosodj! 
Tisztelünk minden Istenséget, minden prófétát... de szeretetünk az Egy. 
Tiszteljük a teremtőket, a sleveket, a dekanokat, az archonokat, az ördögöket, az angyalokat, a 
tündéreket is... de szeretetünk az Egyé, és az Egy. 
Tiszteljük Őket, és magunkat is, akik emberek vagyunk. 
Tiszteljük a lényeket, a létet, a halált... de szeretetünk az Élet. 
Tiszteljük a fényt, de szeretetünk a Világosság. 
Tiszteljük a szavakat, de szeretetünk a jelentés. 
Tiszteljük a vallásokat, de szeretetünk a Valóság. 
Hit millió van, káprázat milliárd van, de az abszolút Valóság Egy. 
Bármilyen borzalom derüljön is ki a történelemről, Ti csak a bennetek élő lélekbe helyeződve 
szemlélődjetek, és tekintsetek annak legvégső eredetére, Aki Az Egy! 
Akárhányad rendű közvetetten teremtettek is legyetek, Ti csak a bennetek élő lélekbe helyeződve 
szemlélődjetek, és tekintsetek annak legvégső eredetére, Aki Az Egy! 
Az Egyből van a lélek a legkisebben, legutolsóban is, a teremtőkben, és a sokadrangú teremtettekben 
is… és soha sem a körülmények számítanak, hanem csakis az ezzel a lélekkel való azonosság 
meglelése, megtartása, és az ebből jó szándékkal, szeretettel kitekintő szemlélődés. 



Az Egyből van a lélek a legkisebben, legutolsóban is, a teremtőkben, és a sokadrangú teremtettekben 
is… akármilyen tekervényessé, torzzá gondolták is saját képmásukat az eredeti Egy Valóságához 
képest. 
Ha a legnagyobb kavalkádban, őrületben, reménytelenségben is vagytok kénytelenek evickélni, Ti 
legyetek keresők, bölcsességre törekvők, jóra tekintők, szeretetteliek, akik magukat a Világosság, az 
Élet, a szeretet, a bölcsesség, az eredeti Egy közvetlen családjához tartoztatják!  
Merengjetek, és gondoljátok milliószor magatokban, hogy az Egyhez tartozók vagytok; hiszen az 
őrület-kavalkád mást fog rátok olvasni, és rátok kiáltani! 
Ha nehéz korszak következik is, Ti legyetek jók! Minden bátorságnál nagyobb bátorság, ha jók 
maradtok! Minden hőstettnél nagyobb hőstett a sötétségben világolni! Minden hadműveletnél nagyobb 
dicsőség szeretni. Mindegy, hogy az őrület-sokadalom minek tart benneteket; az a lényeg, hogy Ti 
hová akartok tartozni! 
A multiverzum-virág, és népeinek történelme mindezek tükrében csupán az ébredők vesszőfutása az 
őrület-lények frekvencia-szirmain, szféráin át. 
A Föld, és az emberiségek történelme mindezek tükrében csupán az ébredők vesszőfutása az őrület-
lények bolygóján. A tudatosan megpróbáló-lények, a tompaságuk okán önkéntelenül megpróbáló-
lények szenvedése, és általuk a próbaálló-lények szenvedésének története.  
Vannak, akik el sem veszítették Valóságukat. 
Vannak, akik igyekeznek megtartani a Valóságukat, de elveszítik azt, és alámerülnek a feledésbe. 
Vannak, akik a feledésben tobzódnak, félnek, vágyakoznak, szenvednek, szenvedtetnek, és körbe-
körbe kavarognak, ám nem eszmélnek fel a Valóságra. 
Vannak, akik a feledésben tobzódnak, félnek, vágyakoznak, szenvednek, szenvedtetnek, és körbe-
körbe kavarognak, de a létezés próbatételei keresőkké emelik őket, és elindulnak a Valósággá 
ébredésük útján. 
Vannak, akik elindulnak az ébredésük útján, de csak a vallásig jutnak, és akik a hitig jutnak, majd, 
akik az ismereti tudásig jutnak, aztán, akik a megéléseik alapján a bölcsességbe emelkednek, és akik 
bölcsességükből eredően szeretetben sikeresen azonossá ébrednek a Valósággal. 
Vannak, akik azonossá lényegülnek a Valósággal, és visszateljesednek az Egybe. 
Vannak, akik az Egy Valóságba lényegülten fény-lényekként a forgatagban maradnak, és 
önmegváltásukat követően megeső szívvel adni kezdik magukat a nagy megváltáshoz. 
Vannak, akik az Egy Valóságba lényegülten, de járólényekként is a forgatagban maradnak, és 
önmegváltásukat követően megeső szívvel adni kezdik magukat a nagy megváltáshoz. 
Legyenek bár a leghatalmasabbak, a legelesettebbek, a legalantasabbak, Istenségek, angyalok, 
ördögök, démonok, tündérek, szörnyetegek, termettek, teremtettek, gépkezelők, vagy éppen gépek… 
mindannyian ennek az elveszés-megkerülési, elszunnyadás-megébredési létkáosznak a részesei.  
Mint a forgószél tölcsérében keringő törmelék…  
Az Egy abszolút nyugalma, teljes szélcsendje körül száguldó forgatag vagyunk, és fürkésszük miben 
áll a törmelék, a forgás, a tölcsér, és középen az üresség… a csend. 
 
 
#02. 
 
Az Egynek Egy a törvénye. A közvetlen elszármazásnak három a törvénye. A négy a Szellemben az 
ismét Egy. A közvetett, de ön-azonos elszármazásnak hét a törvénye. A közvetett, képmás-
elszármazásnak tizenkettő, huszonnégy, harminckettő, harminchat, hatvannégy, hetvenkettő, és így 
tovább. A „teljesség igénye nélkül” soroltam, és nem matematikai számokról szóltam. Minél távolabbi 
az elszármazás, és minél kisebb az éberségi szint annál több törvény munkál, és kevesebb Valóság. 
Minél közelebbi éberségű a lélek az eredeti Egyhez, annál kevesebb a törvénye, és több a valósága.  



Az emberek az Egy törvényét nullának, a három törvényét 3,1415926535-nek érzékelik. Ez az 
abszolút törvénytől elmozdulás arányszáma. A nulla kifordítva, befordítva, megcsavarva is üresség, 
amely nem semmi, hanem Teljesség. Az Egy magva a nulla. A mi univerzumunk szerkezeti térképe 
pedig a következő frekvencia-gerjesztett arányok alapján szerveződik: semmi sem matematika; 
minden arány-geometria. Mihelyt kivetül az eredeti a teremtődésben a teremtettbe, azonnal képmássá 
torzul, és a tökéletlenséggel tökéletes rendszer szerint rendeződő anyagba osztódik szét.  1,618033 a 
torzulási arány.  
(1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 stb. Az 5 és a 3 aránya majdnem 1,618, a 8/5 jobban közelíti, a 13/8 még jobban. A 
21/13 az 1,615384615384620, a 34/21 az 1,619047619047620, az 55/34 az 1,617647058823530, a 89/55 az 
1,618181818181820, a 144/89 az 1,617977528089890, a 233/144 az 1,618055555555560, stb.!) 

Egy lénynek ezen arányok közt kell mozognia és a 3,14-es törvényeltorzulási arányt kell áthidalnia a 
visszaminősüléshez. Így van az arányokkal, a világok teremtését, a lelki-szellemi folyamatokat pedig 
fentebb jellemeztük. 
A világok működése: kis körök, nagy körök, pontok, egy pont – ezek a szirom-részuniverzumok 
elsődleges sodrai – és bármiben, bárhonnan az Abszolútum Egy.  
A kivetült, elszármazott, és a teremtett univerzumok anyagvilágainak történelme nem más, mint az 
emelkedő keresők vesszőfutása a gátló megpróbálók sokadalmában.  
Olyan ez mint egy aberrált csapatjáték: a maroknyi lelket számláló, Sötétföldére ledobott, világos 
mezű csapatnak az a dolga, hogy átrohanjon sokmilliárd sötétmezű között, és fehér mezét megtartva 
átjusson, eljusson egészen vissza a szülő országáig. Vámpírvilágon gázolnak keresztül. Felosztás, 
megosztás, vérszívás, szipolyozás, ámítás, adó, sáp, kamat, ölés, irtás, csalás, lopás, ártás, hazugság, 
csábítás, és ármány mindenütt. Amíg csak egy is maradt, áll, és halad a világosakból, a sötéteknek is 
esélyük van a felemelkedésre. Az utolsó világos vége a sötétek vége is. 
Az anyagvilágok társadalmi szerveződéseinek minősége, ébredettség-színvonala attól függ, hogy az 
adott társadalomban az ébredettek, vagy a gátlók-e a dominánsak a társadalom szervezésében. Amely 
korszakban az ébredettek a dominánsak, aranykorról beszélhetünk. Ám, mivel az univerzum, és a Föld 
is szülő, tanító, nevelő természetű, minduntalan szüli, tanítja, neveli az emberiségeket, ezért sosem 
marad meg az aranykorokban, hanem a hanyatlás, és virágzás köreit járja, és járatja be a neveltjeivel.  
Ha a saját történelmünkre tekintünk, láthatjuk, hogyan vették át a gátló-megpróbálók az ébredettektől 
a társadalom szervezése fölötti uralmat; s ezzel hogyan hanyatlott a bolygó történelme az aranykorból 
a sötétség, szenvedés, tompultság, betegség, és halál korszakába.  
Kiindulópont az előző iskolások bukása, és a jól vizsgázók újabb osztályba lépése. Aranykor, 
hanyatlás, mélypont, vizsga, újabb aranykor… és így tovább; mert az iskolát, ugye, nem átfesteni, 
vagy átépíteni, esetleg lerombolni kell, hanem sikeresen elvégezni. 
Az épp kirepülők korában egyértelmű a legkisebbek számára is: Világosság, bölcsesség, szeretet, 
szerelem, Élet a közéletben is, és a szellemi életben is. 
Az első nézetkülönbségek korában már szükséges az első alapletétel: már nem egyértelmű az erény az 
eltévelyedettek számára… már intézmény, törvény, király, pecsét kell. A rossz modell: szívesség 
helyett kölcsön. A másikért élés helyett a másikból élni. Amit adtál, visszakérni, sőt, kamatot várni. A 
helyes modell ez volna: szívesség adás-fogadás. Amit adunk, add tovább, és ne vissza! Megszületnek 
a „tízparancsolatok”. 
A rossz kor beköszöntével a Valóságot, erényt nem értők, nem fogadók, nem élők, és ebből adódóan 
gonoszkodók távoltartására is szükség van. Egyfajta örökítő helyőrség létrehozása, s az a körüli 
védőmezsgye kialakítása, a körbefertőtlenítés a feladat. Mintha az erény szigetét kellene mindenáron 
fenntartani az erénytelenség betörései ellenében. Szigetpolgár az lehet, aki erényben megtartotta 
magát, vagy, ha elhanyatlott is, abban ismét felzárkózott. 
A rossz kor eleje, és tetőzése között az erény szigetének lakossága a saját szükségletein túl mások 
táplálásáért is gyűjt. Nem magának, hanem mindenkinek. Tudja, hogy amit elraktároz, azt más, akár a 



szigeten kívülről származó éhezők, szomjazók, szűkölködők élik majd fel. Tudja, hogy az erénysziget 
végső ostroma, és bukása egyszer megtörténik majd. Tudja, hogy alászállás következik. A király 
házasodik, kiházasít, ajándékoz, szelídít, gondoskodik, és emeli, emeli, emeli az ellene támadtak 
minőségét. Sosem támad, de ha kell, megvédi népét. Lovagkirály. Nem nézi, hogy a kárhozatot 
vállalja a népéért… csak a népének mennyország juthasson.  
Aztán a végidő-király ideje is eljön. Ő az erénysziget népe alászállásának gondos lebonyolítója. 
Természetesen elviseli, hogy mindenki utálni fogja, és senki sem fogja megérteni… egy újabb 
aranykor felsejléséig. A világ őrületének betörése elkerülhetetlen. El kell intéznie, hogy az aranykor 
erénye, bölcsessége a betöréssel se vesszen el. Az utolsónak látszó pillanatban a legtöbb, amit tehet, 
hogy a hirtelen, teljes pusztulást átváltoztatja párszáz évnyi vendéglátássá. Így, mire eljön a 
ténylegesen legutolsó erényes nap, a színfalak mögött, a hátsó kertekben, az altemplomokban, a 
barlangokban, a titkos kamrácskákban, a költészetben, a mesék sorai között, a tárgyak jelképeiben, a 
leányági leszármazottakban, a szent szövegekben fehérló-lépésben készen is áll az átörökítésre a halál 
korszakán átmentendő üzenet-csomag.  
A „nagy vendéglátás” királyai már nem határoznak. Atomról atomra fecsérelik el a maradványokat.  
Ekkor viszont csodának kell történnie, hiszen a sötétség előtt még felfénylik egyszer az Egy 
Világossága: megjelenik egy rövid lét erejéig a Reményadó Király. 
Ő az, aki népek fölötti gyászbeszédében háromnapnyi tetszhalálról, és majdani feltámadásról beszél. Ő 
az, aki olyan erővel fénylik fel még egyszer, hogy arra a fényességre emlékezve minden kereső, és 
ébredni akaró át tudja vészelni a sötétség korát… és amely fényességből táplálkozva el tudja hozni az 
újabb hajnalt.  
A legsötétebb korszakról szükségtelen beszélnünk. Elég körültekintenünk. Ez az. 
A minta ismétlődik. A személyes körök, a családi, a társadalmi, a bolygóközi, a csillagvilágok nagy, 
és legnagyobb körei is épp így működnek. Kivetülés, visszatalálás. Megőrzés, elveszítés, elveszés, 
meglelés, megkerülés. Hanyatlás, majd tanítók, próféták, királyok, gyógyítók, költők, bölcsek… és 
virágzás. Minden minőség adott. Ördög az ördögben, ördög az emberben, angyal az emberben, angyal 
az angyalban… minden az Egyben, és Egy mindenben.  
 
Az Egy Világosság felöltő-köpönyegére embert rajzol a Nap árnyéka. Gyönyörködik. 
 
 
 
MÁSODIK SZÍVEZET 
 
 
Hogyan mentsük a menthetetlent? 
 
Hogyan mentsük meg azt, aki pl. öngyilkos, gyilkos, bolygógyilkos akar lenni? Hogyan mentsük meg 
az embert a hibáktól? Miként gyógyítsunk meg egy egész világot? Mi az a gyógyszer, ami nem 
orvosság, és mégis egyszerre mindenre gyógyír? 
 
Az öregkirály minőségű szuperhős nincs ott testben is az eseteknél. Ő az Egy-azonosságból szemlél, 
szinte soha nem zökken ki belőle, és egész Nemzete számára mutat fel, hagyományoz olyan 
bölcsességet, amely alapján az emberek, és más lények olyan bölccsé tehetik önmagukat, hogy 
elmaradjon Tőlük a tompaság, a téboly, amely minden öngyilkosság, vagy más baj oka. Ő az Égre 
tátott tudatú, akinek gondolatai, mint az élő fa ágai összefonódnak a Valóval, önmagán, mint kapun 
keresztül átengedi a lényekhez a Való Világosságát, bölcsességét… az Életet. Megteszi ezt alkotással, 
hagyományozással, felmutatással, örökítéssel; be nem avatkozva, nem közvetlenül, hanem 



közvetetten, hogy a szabad akarat szentségét tiszteletben tarthassa. Pap, és király.  
Mindenképp sikerrel jár, csak van, hogy évszázadok alatt, mert az emberek nem hallgatják meg. Nem 
Tőle függ a siker, hanem az emberek befogadó, vagy be nem fogadó hozzáállásától. 
 
A lovagkirály minőségű szuperhős már nem csak kapu, hanem kupa is, amelyben összegyűlhet az élő 
fényital, amely a lélek szomjának, a bölcsességszomjnak megszüntetője. Személyesen, testben is 
rendelkezésre áll. Bár alapállapotában Egy-azonosságba helyeződve szemlél, önfeláldozón kizökken 
belőle, amikor a gyengéket kell védelmeznie. Csak akkor tanít, ha kérdezik, és akkor is úgy, hogy nem 
készen elmondja a tényeket, hanem gonddal rávezeti a tanítványt a helyes kérdésekre, hogy a 
tanítvány önmaga jöjjön rá a válaszokra. Ha teheti, visszaáll az Egy-azonosságba. Pap, és lovag.  
Mindenképp sikerrel jár, csak van, hogy évszázadok alatt, mert az emberek nem hallgatják meg. Nem 
Tőle függ a siker, hanem az emberek befogadó, vagy be nem fogadó hozzáállásától. 
 
A lovag minőségű szuperhős alapállapota kizökkent, és csak néha helyeződik az Egy-azonosságba. 
Alapvetően cselekvő hős. Természetesen legelőbb megpróbálja bölcsességre segíteni a lényeket, és 
csak ott hősködik, ahol az pillanatnyilag elkerülhetetlen. Akkor sem támad, csak a gyengét védelmezi, 
menti meg. Kegyelmes. Megbocsájtó. Erényes. Jóakaratú. Szeretet-lovag. Karitatív. Nem felejti el 
honnan jött. 
Mindenképp sikerrel jár, csak van, hogy évszázadok alatt, mert az emberek nem hallgatják meg. Nem 
Tőle függ a siker, hanem az emberek befogadó, vagy be nem fogadó hozzáállásától. 
 
A tanonc minőségű szuperhős alapállapota kizökkent, és az Egy-azonosságban még nem volt része. Fő 
feladata, hogy önmagát bölcsességre vezesse, és segítsen a szuperhősöknek, azok iránymutatásait 
betartva.  
 
Mind a négyféle fokozat álruhás. Csak aranykorokban nem az. Az álruhára nem csak azért van 
szükség, hogy a hőst védje a megtorlóktól. Az egoizmus árnyékát fogja fel. A hős nem lesz rabja egy 
szerepnek, hanem személytelenséget gyakorol. Nincs pontgyűjtés, nincs hálavárás, nincs érdem. Azok 
sem kell, zavarban legyenek, akikkel jót tesz. Ezektől minden lépésnél nehezebb lenne; pedig a helyes 
út az, ha minden lépéssel egyre könnyebb lesz.  
 
A baleseteket, vagy a mérgezéseket – gyilkosságra nem is gondolunk – kivéve, kijelenthetjük: minden 
baj oka a bölcsesség hiánya, és az ebből is adódó szeretethiány; tehát minden baj gyógyszere a 
bölcsesség, és a szeretet megléte. Minden fajta igazi szuperhős-tanonc, vagy szuperhős elsődleges 
feladata az, hogy közvetetten bölcsességre segítse, szeretetre vezesse magát, és gondoskodva a 
lényeket. Ha ez sikerül, minden bűnnek, bajnak eleje vétetik; mert elmúlnak, mielőtt lennének. 
Egyedül a próba-álló emberek önmagukat, vagy a megtévesztő próbaállítók Őket tudhatják távol 
tartani a bölcsességtől.  
 
A bölcsességgel, látással, Egy-azonossággal elmarad a tudomány, a vallás, a politika. Amikor magad 
vagy az Élő Elsődleges Törvény, akkor lehullnak a szabályocskák. A köbe vésett szavak Élő 
Jelentéssé teljesedve elpárolognak. Amikor az egész világ Valójával válunk azonossá, akkor elmarad 
tőlünk a félelem, a vágyakozás, az érdek. Minek birtokolni, amikor Te vagy a világ? Ellenségből 
egyenlővé, egyenlőkből eggyé minősülünk.  
 
 
A kiszámíthatatlan kiszámítása. 
 



Megegyezhetünk abban, hogy a Multiverzum részleteiben áttekinthetetlen, és akármennyire is 
igyekszik a tudomány, a vallás, hogy mégis átlássa, magyarázza azt, soha sem fog sikerülni nekik. 
Részleteiben nem. Mondhatnám: direkt úgy van ez kitalálva, kérem szépen, hogy véletlenül se 
lehessen kiszámítani semmit benne. Nem lehet csalni, csak azt hinni, hogy lehet. Az a nagyon kevés 
dolog, amit az égi „óramű” járása kapcsán megtudhatunk, vagy, amit az időtelenségbe tekintve 
jósolhatunk meg, bolhapiszoknyi mennyiség. Hangsúlyozom: részleteiben. Rövidtávon néhány 
eshetőség valószínűsége megállapítható; az előzmények extrapolálása elővetítheti az esélyes 
folytatást… de a világot, részleteiben lehetetlen uralni, modellezni. A Multiverzum csakis egészében 
látható át, és ez az „egésze” sem a szemmel látható minőségeit jelenti, hanem az Eredetét, az Okát, a 
Valóját. Mondhatnánk: csak a szellem szabadulhat ki a palackból.  
 
A szuperhős is azon igyekszik, hogy olyan állapotban szemléljen mindent, amelyben ezt a Valót látja 
meg minden legbensőjében. Ha ez megvan, akkor elkezdhet működni. Úgy működik, hogy közvetetten 
mindenki mást erre a látásra, ebbe az állapotba segít. Aki lát, az nem fél. Aki nem fél, az nem romlik, 
nem rombol.  
Az átláthatatlan részletek káosza az Abszolútum Egyben látható át. Amikor a szuperhős ebbe az 
állapotba kerül, minőségbe merül a bölcsesség által, azonnal szeretet-lénnyé válik. Ez a Multiverzum 
„biztonságtechnikája”. Azért a szeretet a kulcs a „szupererőhöz”, mert a Multiverzum csak olyannak 
ad hatalmat, aki azzal nem árt, hanem gondoskodik, és gyógyít. Aki pedig teljes valójával az Egy-
azonosságba minősül, már nem is cselekszik, csak árad, és fogad. A szuperhős-fokozatok a még 
cselekvő, működő, és a már nem cselekvő, „csak” áradó-fogadó, gondoskodó ittlévő létezők 
minőségét, hatásának jellegét jellemzik.  
 
Érzékeltessük ezt szuperhősködős képességek, vagy segédeszközök felsorolásával! 
Ha én szuperhős lennék – ezt természetesen nem árulnám el – az lenne az álnevem, hogy Zselenszky. 
Tükörruhaként ölteném magamra a beszólós verseket, dalszövegeket. Ezek lennének a lőszer. A 
fegyvereim pedig tollnak, gitárnak, könyvnek álcáznám, hogy senki se gyanakodhasson. Olyan 
könyvnek, aminek az a címe, hogy o. k. j-s szuperhős gyorstalpaló kezdőknek… vagy ilyesmi. A 
legfeltűnőbb helyekre bújnék, például színpadokra. Ott nem vennének észre. És zajt keltenék, mert 
akkor sosem gondolnák, hogy rejtőzöm.  
A lőszereim nem ártalmas, hanem vakcina hordozó töltetek lennének. A vakcina a „mindenre 
gyógyszert” foglalná magában. Akit azzal meglőnék, beoltódna a „mindenre gyógyszer” 
bölcsességgel, és onnantól menthetetlenül elkezdene munkálni Benne a Teljesség. Aztán tőlem 
függetlenül akármerre járna az illető, végül totál kiteljesedne Egész-ségessé. Ha sikerült észrevétlenül 
jönnöm, már ugyanolyan észrevétlenül is szeretnék kimenni az emberek közül. 
Te hogyan csinálnád? Talán segít elképzelned, ha összegezzük az elhangzottakat. 
 
 
Ismételjük át! 
 
Ki vagy, mit akarsz? Erre a kérdésre lehet az eddigi szemléletmódod szerint is válaszolni. Miért ne 
válaszolnál rá most máshogyan, az Abszolútum szerint is? Drukkolok, menni fog! 
 
A szavak valódi jelentésének visszaállítása. 
 
1. „Lerövidíteni” 
Amíg a teremtett anyaguniverzumban, testben itt lépünk, nem lehet semmit sem lerövidíteni, amikor 
pedig kiteljesedünk az Egy-azonosságba, akkor már időtelen, örök, végtelen pillanatban vagyunk. Az 



itt töltött tanuló időnkről azt mondhatná egy tanító: „nem az a lényeg, hogy már az óra elején ötöst 
kapjunk, gyermekem, hanem az, hogy az egész órát jól töltsük el, és a legvégén nagyon erős ötösünk 
lehessen. Ráadásul nem is a jegy számít, hanem, hogy a tudás valóban a Tiéd legyen, és megélve azt, a 
Tiédből az Önvalóddá váljon.”  
Létezik villanásszerű megvilágosodás is, hiszen amikor Valóság-, Egy-azonosak leszünk, akkor 
megszűnik az idő, és örökkévalósággá minősülünk. Ám, ez az anyagban, az időben megélt létek, a 
létek által elnyert tudás, a lényünkké lett bölcsesség következtében esik meg. A bölcsek színről színre 
látnak, a látók együttéreznek, szeretnek, a szeretők Egy-azonossá teljesednek. A megvilágosodás 
mindig villanásszerű, de létből, időből, tompaságból, tudatlanságból, feledésből, tévedésből, illúzióból 
megébredve történik. Illúzió volt, míg tartott, és Való Egy, mihelyt megébredt.  
 
2.  
A tömeg, és egyén vonatkozásában úgy mondanám – hogy helyén legyen a kép – 
tömegmegvilágosodás nincsen, csakis az egyén világosodik meg. Ha az egyének külön-külön 
megvilágosodnak, akkor alkothatnak egy megvilágosodott tömeget, de tömeget nem lehet 
megvilágosítani. És tömeg sem világosíthat meg másik tömeget.  
Mivel minden megnyilvánult az elmén belüli, ezért igaz az állítás, hogy az egyén elméjében történik 
minden; a megvilágosodás is. Ám olyan ez, mintha léggömbök durrannának ki. Mindegyik léggömb 
tartalma azonossá válik végül. Az elme-léggömb kidurran, és a tudat-léggömbbe teljesül… az is 
kidurran, és a lélek-léggömbbe teljesül… az pedig a szellem-léggömbbe… az pedig az Egybe. Olyan 
ez, mint az óceánba hulló eső. Minden csepp óceánná teljesedik végül.  
 
3. „Ego”  
Az óceánba hulló csepp nem szűnik meg, hanem az is lesz, mi addig volt, és már az is, ami az óceán.  
Amíg csepp, addig kis én, amikor óceán, akkor teljes, végtelen, örökkévaló Én is. A szó jelentéssé 
teljesedik, a fény Világossággá, a lét Életté, a sokadalom Eggyé is.  
 
4. „Út” 
Az út nem távolság, hanem minőség-emelkedés, éberség-növekedés, tudat-kiteljesedés Valóvá. A cél 
nem egy hely, hanem egy állapot, egy minőség: az ego Egová, az elme Tudattá, a lét Életté, a fény 
Világossággá, a bölcsesség Egy-azonossággá minősülése, teljesedése.  
Ebből következik, hogy nem az számít, milyen sebességgel, milyen fortéllyal, milyen részidővel, 
milyen öltözékben, milyen módszerekkel, mely közlekedési eszközökkel járod végig. Az számít, hogy 
a tudatod milyen mértékben tisztul, ébred az úton megállás, vagy haladás által. Ekkor a tudatból a 
lélekbe helyeződsz. Elmaradnak a történések is; csupán az marad meg, akivé lettünk általuk.  
Helytelen szemléletmód az úton, ha a szellemet anyagiasságba, anyagba sűrűsítjük, zárjuk. Helyes 
szemléletmód az úton, ha az anyagot átszellemítjük önmagunkban. Az anyagi, depravált, 
korrumpálódott szférák azonnal az Eredeti Természet szerint kezdenek rendeződni, mihelyt a 
tudatunkban visszanyerik Valóságukat.  
Minden az elmében születik, és ott is tűnik el. Minden az elmében kezdődik, és aztán nyilvánul meg. 
A romlás is, és a virágzás is.  
 
5. „Egyenlő” 
Az egyenlőségjel még nem tesz eggyé. Az egyenlőségjel kettő, vagy több dolgot, személyt próbál 
„simogatni”, de attól még elválasztja azokat. Az egyenlőség soha sem történhet meg; a Multiverzum 
„nem ismeri”. Ismeri a sokféleséget, a sokadalmat, és az Egyet.  
Az egyenlőség csak egy emberi szó; csak önmagunk megtévesztése. A valódi cél az egység, a 
bölcsességben, a szeretetben, az Életben, Világosságban, a Valóban, együvé tartozás, és legvégső 



mozzanatként az Egy-azonosság.  
 
6. 
A megvilágosodásra nem törekedni kell, hanem az vagy megtörténik, vagy nem. Nem törekvéstől 
történik meg, hanem egy minőség elérésével. A törekvés rontja szavakká a valós jelentést. Amikor 
nem a szavak valódi jelentése alapján beszélünk, akkor sem fogjuk ugyanazt mondani, ha ugyanarra 
gondolunk, és ugyanazt szeretnénk. A szavak valódi jelentésének bennünk visszaállásához először el 
kell engednünk a szavakat, és a dolgok Valóságával kell gondolkodnunk. Ezután, amikor már 
Valóságában látunk minden dolgot, összefüggést… már tudjuk mi a szél, honnan fúj, és hová tart… 
megesik a szívünk, és az együttérző szeretet csillaga gyúl a szívünkben. Ha ez a csillag felfénylett, 
megjelenik bennünk a másokat gondoskodón, be nem avatkozva, közvetetten, felmutatva, 
hagyományozva, alkotva, örökítve bölcsességre segítés igénye. Amikor ennek az igénynek engedve 
gondoskodni kezdünk, a szavak egyszer csak visszanyerik igazi jelentésüket.  
 
7.  
A megvilágosodás ugyanilyen körmönfont valami. Amíg nem éred el, addig célként lebeg előtted. 
Amikor olyan bölccsé, látóvá teljesedsz, hogy már szeretet, Világosság, Élet leszel, és nem célod lesz 
a megvilágosodás; akkor eléred. Amikor eléred, már nem lesz célod Egy-azonosságba oldódni, hanem 
megeső szívvel visszafordulsz a kollektív, nagy megváltáshoz. Az én-megváltást követően a megeső 
lélek a lények én-megváltásához gondoskodással odafordul.  
 
8.  
Közvetlenség helyett közvetetten operálni.  
 
9.  
Ugyanarról beszélünk más szavakkal, a szándékunk pedig jószándék. Elhatárolódunk az életellenes 
minőségektől, és az Élet, a Világosság családjához tartozónak tekintjük magunkat. Ez a lényeg. 
 
10. 
Egy. 
 
 
Ha minden jól megy, hogyan is lesz? 
 
Használjuk az „Isten” kifejezést a könnyű megértés kedvéért! Látjuk majd, hogy nem velünk van, nem 
ott lesz, meg itt lesz az „Isten”, hanem bennünk, mindenben, és minden Őbenne. Nincs távol, sem 
közel, csak annyi, hogy ignoráljuk, vagy megéljük. Látjuk majd, hogy mások az alkotók, és más az 
Egy, hogy az üresség teljesség, és nem semmi. Látjuk majd, hogy a rossz társadalom, a háborúk, a 
gonoszság, a betegség nem „Isten akarata”, hanem már az ember butulásának a következménye. Látni 
fogjuk, hogy nem muszáj egymástól lopnunk, mert kérhetünk, és fogadhatunk a Valóból, az Eredetből. 
Ha mindenki ad a másiknak, akkor a lények sohasem fognak szűkölködni. Látjuk majd, hogy nem 
azért szükölködünk, mert sokan vagyunk, hanem azért, mert félünk, halmozunk, rosszul osztjuk el a 
csodát; mert tompák vagyunk. Nyugodtan el lehet engedni a hibás, üzleti szellemű létprogramot, mert 
sokszor ennyi ember is bőségben élhet itt, ha bölcs, és jóságos. Gyönyörködni, szeretni, bölcsnek 
lenni, adni, áradni, fogadni, a világot meggyógyítani jöttünk. Mi lesz a „végén”? Olyanokká leszünk, 
akikben csodavilág terem, és ettől aztán odakint is csodavilág terem majd.  
 



 
 
<< BOTONDUS: senki sem tudja honnan termett, egyszercsak lett. Kistermetű, és ettől is olyan meghökkentő, amikor a buzogányával 
városkapukat szakít be egy ütéssel. Azért, hogy ne sereg küzdjön meg sereggel, és ne legyen annyi áldozat, rendre kihívja az ellenfelek 
legjobb harcosait, így akkor kevés áldozattal dőlnek el csaták. Harcmodora: kitér az ellenfél elől, majd egy óvatlan pillanatban fogást talál 
rajta, maga fölé emeli, megforgatja, mire az ellenfele, akármilyen óriás is legyen, megszédül, és megváltozva feladja a harcot. Botondus 
ekkor visszalendíti a földre. Úgy győz, hogy ellenségből baráttá változtat. Amikor épp nincsenek fizikai értelemben vett, szó szerint csaták, 
akkor civilben teszi ugyanezt. Ilyenkor az igazság a hazugság ellen, a Világosság a sötétség ellen, a szeretet a közöny ellen, a bölcsesség a 
félelem ellen, a szerelem a mocsok ellen, az Élet a halál ellen az Ő buzogányai. Ilyenkor a tévedés, a tudatlanság, a tompaság, a 
szeretetlenség, a gonoszság a sok városkapu, amelyet az Élet-buzogányával bedönt. Dobhártyákat, szíveket, agyakat dönt be az úgynevezett 
„ige-buzogánnyal”. Ellenfeleit nem megsemmisíti, hanem bölcsességgel, szeretettel fertőzi meg. Ez által győz csak igazán, hiszen azok 
bölcsességükben elfelejtenek haragudni, versenyezni, félni, vágyakozni, csalni, lopni, bitorolni, és hirtelen elfelejtenek ellenségnek lenni is. 
Ekkor Botondus azt a varázsigét szokta mondani, néha énekelni, hogy: „Teljes szívben gyúl csak csillag, fényességnek. Csakis üres kézbe 
adnak Mindenséget.” 
/ Zselenszky kérésére rajzolta: Babarci Bulcsú 

 
 
 
 
 
 
 



KONSTANS 
 
 
A lesők már ne lessenek, mert ez itt egy magánlevél a szuperhős tanoncoknak, és a szuperhősöknek: 
 
Azért tömény, mert egyenes… egy mondat egy könyv. Most nincs rejtve, most csak annyit kell tenned 
érte, hogy veszed a fáradságot, és mondatonként megérted. Egyszerre egy mondatot! Természetesen 
nem tartom méltónak magam ezek leírására, de Te viszont méltó vagy az elolvasására. Nem vagyok 
méltó ezek közlésére, de ha egész életemben azon feszülnék, hogy méltó legyek, sosem 
gondoskodhatnék Rólad, szerelmetes barátom. 
 
 
#01 
 
Egymásért élni, nem egymásból, nem a másik rovására! 
A szeretet, a Világosság, az Élet, a bölcsesség nem tudomány, nem vallás kérdése, hanem azok 
abszolútuma: Valóság... és ezeket megélni már voksolás az Élet mellett, az életellenes hatalmaktól 
elhatárolódva. 
A látható világ a teljes világnak csak kicsiny hányada, a láthatatlan része is valóság; amely szintén 
nem vallás kérdése. 
A rosszakarók boldogulásával mindenki meghal, és a bolygó is szenved; a jóakaratúak boldogulásával 
mindenki, a rosszakaratúak is élhetnek, és a bolygó is virul. 
Adj bölcsességet a lényeknek, és lepereg róluk a rosszakarat; amikor felemelkednek, minden rájuk 
tekintőt magukkal emelnek! 
Gondoskodjatok a szegényekről: egy közösség minőségét leginkább az mutatja meg, hogyan bánik a 
szegényeivel! 
Éljetek kalákában, forduljatok a néphagyományhoz, működtessétek a vidéket, fejtsétek meg a régiek 
üzenetét, örökítsétek gyermekeiteknek, és ajándékozzátok minden népnek, hogy töltekezhessenek! 
Legyetek jó szomszédok, adjatok bölcsességetekből mindenkinek, aki kér... nem beavatkozva, nem 
térítve, hanem rendelkezésre állva, felmutatással, ajándékozva, barátságban! 
Őseink előtt a legszentebb dolgok egyike volt a barátság, a háttársság. Legyetek barátok, a kapott 
család mellett választott testvéreitek legyenek! 
Ha a cipőtöknél húzzák meg a határokat, de bennetek élni fog az Ország, akkor bármerre sodor is a jó 
sors Titeket, a fény magvait, bármikor teljes világot teremtek majd, akármikor is jöjjön el a jobb "idő"! 
A Ti dolgotok nem a térkép átrajzolgatása, hanem, hogy bennetek örökké éljen az Ország, a 
bölcsesség, a Világosság, és Ti legyetek a lábon járó Élet, még a halál birodalmában is! Ti legyetek a 
Nap akkor is, amikor eltakarják azt a világ népei elől! 
Ne hagyjátok kihunyni a szívetekben a tüzet, akármi történjék is, hogy amikor megadatik majd az 
emberiségnek, a Ti tüzetek lángjából vehessenek majd magukba! Egyedül ez a tűz, amit bármennyi 
részre oszthattok, azzal nem lesz kevesebb, mert ez a szerelem, a szeretet tüze! 
Ha választanotok kell az életben maradás, és az önfeláldozás között, az önfeláldozást válasszátok, ne 
féljetek, mert örökké élünk a láthatatlan részben, bízzatok, ezt egy olyan lény mondja, aki arról beszél, 
amit ismer, és nem arról, amit hisz! 
Ha próbatételeket kell kiállnotok, nyugodtan adjátok a legtöbbet, a legjobbat, ne gazdálkodjatok, 
hanem szeressetek, mert végtelen kinccsel váltok eggyé, amikor elengeditek a félelmet, az önös 
vágyakozást, és az illúzió-kincseket! 
A jóakaratúak hite nem kétezer éves, hanem a világ eleje előttről folyamatos bölcsesség, amely látja, 
tudja, érti, és örökíti a látható, és láthatatlan Multiverzum Valóságát. Független minden 



intézményesített hiedelem -, és megélhetési, hódító, kizsákmányoló, butító, hamisító vallástól, 
tudománytól, rendszertől; mert ez Élet, Világosság, bölcsesség, szeretet, és szerves, működő, élő, 
természetes, erényes, jóra tekintő, jóra törekvő, gondoskodó, másokat közvetetten emelő, felmutató és 
nem beavatkozó, szabad, nem intézményesített, éteri tudomás. 
Akiben él mindez, nem térít, nem bizonygat, nem háborúzik, nem támad, nem haragszik, nem 
másokban akar rendet tenni, hanem önnön erényeinek pallérozásával törődik, hogy a 
megakadályozhatatlan, a kikerülhetetlen, az elodázhatatlan "idejében" is legyen létező, akiben Élet, 
Világosság, Bölcsesség van, hogy legyen, akiből a világ újjá születhet! 
Tisztelet a harcosoknak, akik a legtöbbet adják, akik békeidőben a szegényekről gondoskodnak, és 
nem bosszankodnak e helyett; és akik a béke megőrzéséért szólalnak fel, és akik sosem támadnak, 
csakis védekeznek, a láthatatlan a tanúja helyes szándékuknak! Katonákból harcosokká, harcosokból 
lovagokká, lovagokból bölcsekké, bölcsekből teljesekké legyenek! 
Tisztelet a szellemi forradalmároknak, akik tudják, hogy az egyetlen olyan forradalom, amelynek 
mindenki győztese lehet, az a szellemi forradalom, a hiszékeny, hitetlen, elégedetlenkedő, tompult 
tömegek bölcsesség általi néppé emelése, bölcs nemzetté szeretése; hogy aztán az a bölcs nemzet már 
tudja azt, hogy honnan jöttünk, hová tartunk, és miért! 
Tisztelet a hitetleneknek, akik istenségek nélkül is felkelnek reggel, és a semmiért is elindulnak, hogy 
éljenek; képzeljétek mire lesznek képesek, ha meglátják a láthatatlant, és megértik a rejtezőt! Könnyű 
azoknak, akiknek Istenük van, akik tudják, hogy örökké élünk, Ők már nem félnek, nem szenvednek 
bensőjükben, Nekik sokkal könnyebb a testi kínt viselni, és a véggel szembe állni. 
Tisztelet a hívőknek, akik nem tudnak, nem látnak, nem bölcsek, hanem elveszettek, hiszen Ők nem 
tudják a teljességet, mégis igyekeznek az ismeretlen felé is, akkor is, ha nem is tudják, hová. Akik úgy 
is segítenek másokon, hogy nem várnak cserébe jutalom mennyet, akik nem csere-bere szeretettel 
szeretnek, hanem maguk előtt ismeretlen okból is, akiknek nem érzelem a szeretet, hanem pártatlan, 
áradó, és befogadó, kitöltő, betöltő, magában foglaló, legfinomabb, éltető, világos Valóság. Könnyű 
azoknak, akik egyek a láthatóval, és a láthatatlannal; könnyű azoknak, akik előtt világos az ok, az út, a 
cél, valamint a véges, a végtelen, a múlandó, és az örök, a rész, és az egész, a sötét, és a világos, a 
halál, és az Élet. 
Tisztelet azoknak, akik még keresők, nem találók, még nézők, és nem látók, még sóvárgók, haragvók, 
félők, féltők, hívők, és nem tudók, nem bölcsek, nem látók. Hiszen Ők dühükben, tévedésükben, 
irigységükben, vétkeikben is képesek megtartóztatni magukat, és nem bántani a világot! Könnyű 
azoknak, akiknek nem tulajdonuk van, hanem Ők maguk a világ! 
Tisztelet azoknak, akik egyszerűségükben, szegénységükben is segítő kezet nyújtanak a lényeknek, 
akik kertnek, és nem bányának, akik iskolának, és nem harctérnek tekintik, álmodják, és valósítják 
meg a szabad bolygót. 
Tisztelet a földeknek, ásványoknak, növényeknek, állatoknak, embereknek, és más lényeknek, hiszen 
kitartón, türelemmel, önfeláldozással, áldozattal nagyanyáink, és nagyapáink Ők! Hála a látható, és 
láthatatlan szülőknek, testvéreknek! 
Tisztelet azoknak, akik a sötétségben is egyenesen állnak, egyenesen szólnak, világolnak, felmutatnak, 
gondoskodnak, örökítenek, szeretnek, emelkednek, és emelnek! 
Hála azért, hogy kiteljesedésükben nem hagynak el minket, hanem biztatnak bennünket, oda fordulnak 
hozzánk, rendelkezésre állnak, elérhetővé teszik az elérhetetlent is a keresők, kérdezők, kérők 
boldogulására. 
Tisztelet azoknak, akik a viharban is egyenesek, és kimondják a szeretet igazságát, a gondviselés 
igazságát: hogy a kínzóink zárjanak bár akármilyen mélyre, akármilyen tudatlanságba, akármilyen 
illúziók, falak közé bennünket, szorítsanak oldalról, és lentről akármilyen kegyetlen módon is minket, 
felülről nem zárhatnak le! Felülről szabadok vagyunk! Ha elvennék a nevünket is, a ruhánkat is, 
mindenünket... felülről akkor is mindenünk meglesz, ahogyan most is megvan; befelé, a lelkünkbe 



akkor is végtelenek, és örökkévaló, világosak, bölcsek, és teljesek leszünk, ahogyan most is azok 
vagyunk! 
Hála azért, hogy beavatnak a szem számára titokba: hogy ha nincs hová szöknünk, akkor is még ott 
van két "irány": a felfelé, és a befelé. Irány befelé! Belül tágasabb. 
Tekintsetek Rájuk, és világoljatok, naposok! 
Tiszteljétek, becsüljétek, óvjátok Őket, őriző-harcosok! 
Tisztelet mindazoknak, akik dobognak, és elmondják a kérdezőknek, hogy az út nem egyenes, hanem 
kiterjedés, hogy az emelkedés nem érdem-gyűjtés, hanem minőség-finomodás, hogy a lét nem túlélés, 
hanem felfedezés, gyönyörködés, kaland... hogy az ittlét nem verseny, hanem játék, hogy a közélet 
nem üzlet, hanem ön-művelés, és gondoskodás. 
Tisztelet azoknak, akik alkotnak, művelnek, gondoskodnak, gyarapítnak, adakoznak, segédkeznek, és 
teremtenek, nem üzletelnek, nem kiaknáznak! 
Tisztelet azoknak, akik elmondják nekünk, hogy a halott anyagban járó Élet-Világosság vagyunk... 
hogy nem mi vagyunk holtak, hanem csak ez, a halál birodalma halott. Mi Élet vagyunk! 
Elmondják nekünk, hogy legbenső Valónk lényege nem csak összeér, hanem Egy, hogy fénymagok 
vagyunk, akikből egyenként teljes világ teremhet, mert megvan bennünk most is... hogy anyagi létünk 
átszellemülés, és gondoskodó, szerető, be nem avatkozó, felmutató, szerető átszellemítés. Anyagba 
feledkezni a halál uralma, az anyagot átszellemíteni az Élet, és Világosság teljesülése. 
Tisztelet azoknak, akik kiállnak, és azt mondják: ne féljetek! Azt mondják, mindegy milyen birodalom 
épül a hátatokra, a fejetekre, Ti ne azzal törődjetek, az tartozzon a halálra! Ti Élet legyetek, és bármi is 
történik, az Élet, a Világosság, a bölcsesség Országát építgessétek kicsiny lépésenként, kavicsonként, 
magatokban, és gondozzátok, öntözzétek a fény kertjeit, fényesítsétek a lélek gyöngyeit! Jóra 
tekintsetek, világoljatok, szeressetek, tanuljatok, ápoljatok, szellemítsetek, bölcsüljetek, okítsatok, 
gyógyítsatok! Gyógyítsátok az ellenetek támadtakat is! Ti az egész világ gyógyulása legyetek! 
Nem igaz, hogy az anyagban mindig a jó győzedelmeskedik. A rosszakarat győzedelmeskedik az 
anyagban, mert a rosszakarat mindent megtehet, a jóakarat pedig nem mindent. Nem az anyagban kell 
tehát győzedelmeskednünk, feleim, hanem úgy megérkezni a Hazánkba, hogy az úton minél több lény 
ön-emeléséhez járuljunk hozzá. Győzedelmeskedni az Életben tudunk, és ha az anyag halál-
birodalmában, itt jártunkban már az Élettel magunkban lépünk, és működünk, akkor már itt 
győzedelmeskedhetünk... hiszen magának a győzelemnek vagyunk otthona... és mi magunk is maga a 
győzelem vagyunk. 
A halál éhség, az éhség halál; csak a halálban kell enni, inni: az Élet teljesség. Csak a halálban van 
szenvedés, betegség, tudatlanság: az Élet egészség. Csak a halálban van félelem, irigység: az Élet 
bölcsesség, és azonosság. Csak a halálban van tudomány, vallás, hit: az Élet bizonyosság, és igazság. 
Csak a halálban van sötétség, és vétek: az Élet Világosság, és elégedettség. A halálban csak szó van a 
szabadságra: az Élet maga a szabadság. Csak a halálban van szükség alvásra, álmodásra: az Élet 
éberség, hallás, látás, értelem. Csak a halálban van szó: az Élet a teljes jelentés. Csak a halálban fáj a 
szerelem: az Élet maga a Szerelem! Csak a halálban van pénz: az Élet az abszolút érték. Csak a 
halálban hiszi a lélek, a szellem, hogy eltévedt, hogy magányos, hogy védtelen, hogy elismerésre 
vágyódik: az Élet maga az otthon, a győzelem, a teljes, egész önvalónk, az Egy. 
Tisztelet azoknak, akik elmondják nekünk, hogy a saját szívünkben, és gyermekeink szívében tudunk 
csak valódi változást előidézni ittlétünk során... és, hogy gyermekeink „túlélését”, a Nemzet 
„túlélését”, az emberiség „túlélését” egyaránt csakis azon a bizonyos "helyen" sikerülhet sikerre 
vinnünk, ahol egyedül túlélhető bármilyen kor, kór, és borzalom is: a lelkünkben… a lelkünkben, a 
Nemzet-lélekben, és a Világ Világosságában, az Életben, amely a teljes világ, és nem csak a kisebbik, 
látható része. 
Itt kint háború van. Az ellenünk támadót nem lehet legyőzni ott, ahol Ő van otthon... nem lehet 
legyőzni olyan fegyverrel, amit Ő választ a nagy tánchoz! Az ellenünk támadót nem legyőzni lehet, 



hanem meggyógyítani, felemelni, szeretni, bölccsé ajándékozni lehet, hogy ennek hatására 
megszűnjön ellenségnek akarni lenni, és mássá lényegüljön át: baráttá, háttárssá! Bocsássatok meg 
mindenkinek, mindennek, és magatoknak is! 
Tisztelet annak, aki elmondja nekünk, ha meg akarjuk menteni az állatokat, a növényeket, a bolygót, 
az emberiséget, akkor magunkat emeljük bölcsességbe, és a bölcsek által lakott bolygó megmenekül. 
Minden belülről nyilvánul meg; a benső káosz testesülése a kinti káosz... és ha külső rendet akarunk, 
előbb benső harmóniát kell teremtenünk, amelyhez a bölcsesség vezet. 
Nincs testben, anyagban virágzás? Teremtsük meg a lélekben! Nincs anyagban, testben harmónia, 
igazság, tisztaság, egyenesség, szeretet, szerelem, érték, tisztelet, bölcsesség? Teremtsük meg 
lélekben! Ha megvan lélekben, megnyilvánul anyagban, testben is. 
Tisztelet annak, aki elmondja, ne féljetek, tartsatok ki, köszönjétek meg a tudománynak, a 
rendszereknek, a politikának, a vallásoknak, hogy eddig hoztak, és emelkedjetek az abszolútumukká, 
ahol teljesek! Csak így láthatjátok meg a Valóságot. Semmit sem szüntethettek meg, semmit sem 
kerülhettek ki, vagy odázhattok el, és amit elpalástolnak, az sem maradhat titokban végül. Azt nem 
tudjátok megválasztani, milyen próbatétel álljon elétek, de azt megválaszthatjátok, hogyan álltok meg 
abban; hogy az életellenes hatalmakkal, vagy az Élettel, és Világossággal vagytok egyek. 
Tisztelet az Elsőknek, az Ősöknek, az Óvóknak, az Örökítőknek, de legnagyobb tisztelet azoknak, 
akik hitetlenségükben is hisznek, akik bizonytalanságukban is hitelt adnak, akik haragjuk mellett is 
erőt vesznek magukon, és figyelnek, akik lustaságuk ellenére is felkelnek, és kezet nyújtanak, akik 
félelmeik ellenére is bátran kiegyenesednek, és szolgálatot tesznek másokért. 
Tisztelet azoknak, akik igazat szólva irányt mutatnak, hogy arra találhatunk vissza az eredethez, ahol 
ide jöttünkkor eltévedtünk. 
Ne vesszetek el a részletekben, a tagolódásban, a tagozódásban; a részletek mellett is az egészet 
lássátok! 
Ti vagytok a megtestesült szerelem. Kezdjetek emelkedni! Kezdjétek meg a gondoskodást! 
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Tisztelet azoknak, akik megértik, hogy viszolygunk a vallásoktól, hogy már nem bízunk a tudósokban 
sem, de nem hagynak minket tudás nélkül, nem hagyják, hogy egyedül legyünk a kérdéseinkkel, 
hanem egyengetik az utunkat, hogy mindennek tudatában dönthessünk a cselekedeteinkről, és ne 
valami hiányában. Kinyilvánítják előttünk, hogy a Valóság nem vallás, nem tudomány, hogy az igazi 
tanítók nem vallási személyiségek, hanem felmutató, biztató, valóságlátó, egyenesen beszélő igazak, 
akik a rabszolgává butító érdekek alakította rendszerben is értésünkre adják, hogy a Valóság 
láthatatlan folyamatai, minőségei attól még léteznek, hogy a vallások, és a tudósok hiteltelenné váltak, 
és hiteltelenítették a szemünkben azokat. Akiket becsaptak, kihasználtak, bántottak, és mégsem adják 
fel, akik a vallásban, és a tudományban csalódtak, de tovább keresnek, és nyitottak a láthatatlanra; 
áradnak, fogadnak, és kitartanak az anyag, az azt finomságában éltető természet, és a természet 
finomságát adó, áradó Élet, Világosság, és legfinomabb minőség, és ennek eredője a legbenső Eredet-
forrás vallás-független keresésében, és találásában, azoké a tisztelet! 
Tisztelet azoknak, akik megosztják velünk a megoldást: hogy bocsássunk meg mindenkinek, és 
magunknak is, hogy engedjük el a bonyodalmat, és hagyjuk besütni a Napot, beesni az esőt, befújni a 
szelet, élni az Életet, egyszerűnek lenni az egyszerűt, egyértelműnek az egyértelműt. Elmondják, hogy 
nem a legbonyolultabb lehetséges, hanem a legkevesebb, legegyszerűbb szükséges az elve a 
láthatónak. A természettől tanulható meg ez az elv; a legkisebb ellenállás felé áradó finomság, a 
mindent átható legfinomabb minőség működése a legsűrűbb halott anyag szférájában. A természet a 
példája a halott anyag átszellemítésének, és az élő szellem anyagba süllyedésének.  



Tisztelet azoknak, akik szemlélik, figyelik, és megértik a természet ezen legbenső jellegét, és e tudás 
által bölcsességre tesznek szert. A szerető szemlélődés nyitottságával, gyönyörködésben, és 
gondoskodással vesznek részt a teremtődés anyagvilágának átszellemítésében, a depravált természet-
salak szellemi, eredeti természetté finomításában, emelésében. Bölcsességre tesznek szert, ezt 
sugározzák, és be nem avatkozva, közvetetten, felmutatva, elérhetővé téve, rendelkezésre állva, vallás-
, és tudomány-függetlenül örökítik a Világosságot, az Életet, a szeretetet, a Valóság teljességét, hogy a 
lények a lehető legnyugodtabb, legharmonikusabb módon rendezhessék a közösséget, és a 
hétköznapjaikat minden részletében minél inkább az átszellemülés, és átszellemítés, a bölcsesség 
jegyében tölthessék. 
Tisztelet mindazoknak, akik elmondják, hogy a legfinomabb fent van, és bent van; hogy minden külső, 
látható fentről, és bentről árad, és nyilvánul meg, és a láthatónak eredője, oka. Elmondják, hogy nem a 
lényegi természet a kibillent, és ártó, hiszen az a tökéletes, legfinomabb teljesség anyagban 
megnyilvánulása, hanem az eltompulás állat-, és embertársadalma az, és pedig azért az, mert az ember 
elfelejtette, amit látott, tudott, és már szemmel nézett látványt figyel helyette, amely elnyomja a 
Valóság látását, és elválasztja a teljesség bölcsességétől. E látás, és bölcsesség elveszítése hozta el a 
szeretetlenséget, a félelem, és önzés, az irigység, és hatalomvágy, az éhség, és szomjúság, a versengés, 
a gyűlölet holtidejét. Ahol nincsen bölcsesség, ott kell csak helyette tudomány, és vallás. Ahol nincs 
Világosság, oda kell csak rendszer, politika, ahol nincsen szeretet, és valós értékrend, oda kell csak a 
pénz, ahol nincsen béke, ott terem csak háború, ahol nem Ti vagytok az egész világ, ott akartok csak 
birtokolni, és vetélkedni… ahol nincs bölcsesség, csak ott van félelem, és vétek, ahol nem vagyunk mi 
magunk a szerelem, csak ott jelenik meg a magány.  
A biztatók kinyilvánítják, hogy a kibillenés az emberiségben ment legdrámaibb mértékben végbe, és 
így, jelen állapotában az emberiség a más lények szenvedésének legfőbb oka. Az ember szenvedése is 
a Valóság teljességétől eltávolodása következménye. Társadalmát aztán kibillentségéből kezdi el 
szervezni. A tudatlan ember elismerésre vágyódik, és arra, hogy szeressék, hogy megnyugtassák, ne 
kelljen félnie, hogy megelégedjen, ne kelljen szűkölnie… de ezt először is a tudatlan szüleitől, majd a 
tudatlan szerelmeitől nem kapja meg, és aztán már megkövesedik benne az emiatti aggodalom. Ebből 
az aggodalomból keletkezik aztán minden mellékvágány; vétkek, hibák, vagdalkozások, kicsattanások, 
érthetetlen reakciók sokasága.  
Mélységes tisztelet azoknak a szülőknek, akik elengedik ezeket a köveket a szívükről, és biztatják, 
elismerik, támogatják gyermekeiket akkor is, ha Őket az Ő szüleik nem támogatták. Mélységes 
tisztelet azoknak, akik gyermekeikkel játszanak, és nem bele szólva azok dolgába védik meg Őket a 
bajtól, hanem észrevétlenül osonva, segítőként készenlétben állva. Nem ijesztgetve, nem tántorítva, 
nem fenyegetve, hanem árnyékként részt véve az okulásban, a gyönyörködésben, a beleélésben. 
Köszönet azoknak, akik a gyermekeiket életre, természetre, és abban túlélésre, jóra tekintésre, 
erényekre, igazságra, bölcsességre, szeretetre, benső értékek fontosságára, valóság-látásra tanítják, 
amíg az iskolában az elferdült, emberi, beteg társadalomban való evickélésre, és rabszolgaságra 
nevelik Őket.   
Ilyenek az igaz bölcsek is velünk, mint a rendes szülő a szeretett gyermekére, úgy tekintenek ránk, úgy 
szeretnek minket; ha gyűlöljük, ha gúnyoljuk, üldözzük, megpróbáljuk Őket, akkor is. Csakis azok 
tesznek úgy velünk, ahogyan a jó szülő a gyermekével, akik legbenső meggyőződésükből tudják, hogy 
a láthatatlan bensőnkben szárnypróbálgató feleik vagyunk, és, hogy teljes önmagunkká lehetünk ismét. 
Kérnek minket, hogy ne féljünk, és olyannak képesek látni bennünket, amilyenek lehetünk, nem 
csupán olyannak, amilyenek félkészen vagyunk. 
Apáink felett Atyáink, anyukáink felett Anyáink Ők, hogy ha nincsen, akitől elismerést, szeretetet, 
biztatást, tanítást várhatunk, akkor se csüggedjünk, hanem tudjuk azt, hogy Ők olyan szemmel látnak 
minket, amilyennel vágyva vágyjuk, hogy valaki végre lásson minket; olyan szívvel vannak irántunk, 
hogy képzeletünk sem érhet fel ahhoz a megeső, és gyönyörködő-törődő gyengédséghez.  



A legnagyobb tisztelet mégis azokat illeti, akik dühük, félelmük, csalódásaik ellenére is kitartanak a 
keresésben, és dacosan találni akarnak… akik nem hagyják magukat bele veszni a 
rabszolgarendszerbe, akik nem elégednek meg a hamisság iskoláival, hanem emelkedni akarva 
hajlandóak agyból szívbe emelkedve, magasság feletti mélységbe tekintve észrevenni az Óvókat, 
örökítőket, és figyelnek azok felmutatásaira! 
Az egyenesekre figyelnek, akik a kavalkádban is harmóniát élnek, akik a zajban is zenét hallanak, 
akiknek csukott szemei mögött a fénynél tündöklőbb a Világosság, akik szavak helyett a teljes 
jelentéssé lesznek, akik akkor is maradnak, ha mehetnének, és akkor is gondoskodnak, ha testük 
sincsen. 
Az ilyen keresők méltók a „bolygó kertésze” címre. Nem tántorodnak el csalódottságuk, és haragjuk 
ellenére sem az igazság keresésében, és a gondolkodásban… nem vetnek el semmilyen tanítást, hanem 
mindent megvizsgálnak, és ezek után engedik el az adatokat, ismereteket, hogy azok tudássá érjenek, 
és a tudást a gyakorlatban megélve bölcsességgé minősüljenek. Nem kelnek ki a vallások, a tudomány 
ellen, hanem megköszönik azoknak, hogy elkísérték Őket útjukon, és tovább emelkednek azok 
abszolútumába, kiteljesítve azokat. Mert a tudomány, a vallás korlátain belül nincsen a teljesség, 
hanem csak azok korlátain túl, a kiteljesedettségükben. Meglátják, hogy a közömbösség abszolútuma a 
vallás, a vallás abszolútuma a hit, a hité az ismereti tudás, azé a megélt bölcsesség, azé a teljességgel 
azonosság. Meglátják, hogy ez az út nem távolság, hanem kiteljesedés, minőségváltozás. Meglátják, 
hogy a gyógyszer, amely mindenre gyógyszer, az a bölcsesség, amely nem csupán ismeret, nem 
csupán tudás, hanem a mindentudásból adódó szelíd, szerető, gondoskodó, egyenes egyszerűség. A 
gyermeki, bölcsőbéli egyszerűség a „bölcsősség”. Mert minden kibillenés oka a felejtés, a tudatlanság, 
a tompultság, ezért mindezek feloldója, gyógyítója a bölcsesség. Annál a mozzanatnál jöhet helyre 
minden, amelynél megromlott; abba a minőségbe emelkedve lehetünk teljessé, amelytől 
eltávolodtunk.  
Mindazok, akik nem rekednek meg a hiszékenységnél, a hitetlenségnél, a csalódottságnál, haragnál, 
elégedetlenkedésnél, hanem tudást keresnek, mindazok, akik a legnagyobb sötétségben is tudják a 
Napot, és ezt a Napot megosztják azokkal, akik félnek, vagy fáznak… méltók a „lények barátja” 
címre. Olyanok Ők, mint a vezérlő csillag, amely elvezet a hajnalig. Feltétlenül hagyják felébredni 
magukban a Valóságot, és a Valóságban magukat… önzetlenül áradnak, és fogadnak, példaként 
felmutatva létüket mindazoknak, akik ugyanezt szeretnék, és nyomokat, morzsákat hagyva azoknak, 
akik még nem. 
 
 
#03 
 
Tisztelet a bölcseknek, akik meg akarják érteni, hogy miért fontos a keresők útját tiszteletben tartani, 
és rájuk bízni, hogy azon az úton milyen ütemben haladnak… tiszteletben tartják mindazt a 
jelképrendszert, amely által azok tájékozódni mernek, és nem megcáfolják azt, hanem segítik a 
kiteljesedésben. Megértik, hogy az úton lépők számára nagyon fontosak a fogódzók, a viszonyítási 
alappontok, a kapaszkodók, a beazonosításban segítő elnevezések, amelyekkel könnyebben 
tájékozódnak, és jutnak egyik részlettől a másikig. Tudják, hogy a Valóság látható, megfogható, 
mérhető hányada, a tudomány, és a vallás által megérthető része a teljességnek csak pár százaléka. 
Megértik tehát azt, hogy a Multiverzum megfoghatatlan, láthatatlan, és csak intuícióval átgondolható 
„nagyobbik fele” újbóli felfedezésének mérföldkövei, jelzőtáblái az elnevezések, és a különböző 
szemléletmódok. Tudják, mintha lámpásokat tennénk ki a ködben előre haladtunkban, úgy hódítjuk 
vissza az ismeretlen ismerős szférákat. Az óvók megértőek, és hagyják a keresőket, hogy azok lépésről 
lépésre haladásuk során vallási, tudományos, hitetlen, vagy hiszékeny módokon mérlegeljenek, és 
saját befogadási ütemükben töltekezzenek, finomodjanak, szelídüljenek, szellemüljenek át. Tudják, 



hogy minden, ami az alásüllyedéshez adta magát, a felemelkedéshez is adja; hogy ugyanazon az úton 
lehet aláhullani, de szintúgy feleszmélni is. Lehet megrekedni a jótól, és kiemelkedni a rossztól; de 
lehet megkötve lenni a rosszban, és előbbre jutni a jóban. Tudják, hogy végső soron nem a 
körülmények a meghatározói a feleszmélésig jutásnak, hanem az, hogy az ember mire adja figyelmét, 
akaratát. Ha az ember nem szűnik meg mindenhonnan az igazságot akarni, akkor megtudja azt, és aki 
megtudta, megéli azt, és aki megéli, végül igazsággá válik. Aki az igazsággal azonossá lett, a világ 
okával, eredőjével Egy. Csak az nem találja az igazságot, aki féli, ahelyett, hogy befogadná; féltékeny 
arra, ahelyett, hogy átadná magát annak; irigyli, ahelyett, hogy azzá engedné magát minősülni; üldözi, 
ahelyett, hogy megértené, és szétosztaná a szenvedők között.  
Csak abban a korban kellenek tanítók, ahol idegen az igazság; amely korban otthon van az igazság, 
mindenki igaz. Tisztelet a bölcseknek, akik a hamisság korszakaiban gondoskodnak, vállalva a feledők 
megvetését, gúnykacaját, haragját, számonkérését… a koholt vádakat, a rögtön ítélő bíróságokat, az 
ellehetetlenítést, a kivégzést, a nevetségessé tételt, vagy bármilyen kényelmetlenséget.  
Tisztelet illeti azokat, akik tudják, hogy létezik villanásszerű feleszmélés, perspektíva-változás, teljes 
rálátásúvá, látóvá teljesedés is, de tudják, hogy vannak lények, akiknek a gyengéd, fokozatos 
újrafinomodás a megfelelő. Újrafinomodás azért, mert voltunk már finomak, az alámerülésünk előtt, 
de anyagba feledkeztünk, és szenvedünk annak tompaságában, mi, akik szárny nélküli repülés 
vagyunk, amikor nem a feledésben vagyunk. Nem az anyagtól szenvedünk, hanem attól, hogy 
elfeledtük valódi lényegünket. Nem a haláltól szenvedünk, hanem attól, hogy elfeledtük az Életet, 
amellyel végső egészségünkben lényegi egyek vagyunk. Nem a sötétségtől félünk, hanem attól, hogy a 
sötétben nem emlékezünk a Világosságra, akik vagyunk. A feledés tudatlanságba, a tudatlanság 
félelembe, vágyba, ezek pedig szenvedésbe és szenvedtetésbe engedtek alászállni bennünket.  
Tisztelet a teljeseknek, akik elviselik, hogy az eredetüktől magukat megfosztók, kétségbeesésükben 
úgy zsarolják, vásárolják, csalják ki, és rabolják egymástól az éltető erőt, és nem a kiapadhatatlan, 
legbenső, végtelen, és örökkévaló forrásból fogadják be azt ajándékul, ingyen. Látják bennünk a víz 
eredetét, míg mi nem látjuk, és szomjazunk. Látják bennünk a tűz eredetét, míg mi nem látjuk, és 
haldoklunk. Mindenek eleje, útja, és célja a teljes Egy. Tiszteletre méltók, akik látva látják egészében, 
és részeiben egyaránt. A víz legfinomabb őshangja bármeddig osztogatható, ugyanannyi marad. A tűz 
legfinomabb ősVilágossága akárhány résszé terjed szét, akárhová is adatik oda, ugyanannyi marad. 
Csak az ősanyánké: a léleknek mondottnak… a bölcsességnek a vize kiapadhatatlan. Csak az 
ősatyánké: a szellemnek mondottnak… a szerelemnek a tüze kifogyhatatlan. Csak az ősgyermeké: az 
igének mondottnak… a szeretetnek a lelke, amely részként is egész, valamint végtelen, és örökkévaló. 
Hála azoknak, akik elmondják, hogy ezen legfinomabbak leányai, és fiai vagyunk, és segítenek abban, 
hogy amíg testben, anyagban, halálban járunk itt a világok erdejében, addig is a lehető 
legteljesebbekként, legfinomabbakként, legerényesebbekként, legszeretőbbekként, legigazabbakként, 
családként, barátként, háttársként lépjünk a járólények között. Utánunk nyúlnak, ha elmerülnénk, 
felébresztenek, ha elaludnánk, emlékeztetnek, ha homályba vesznénk. 
Tisztelet azoknak, akik már újra tudják, látják, élik, hordozzák, képviselik az elfeledett teljességet, és 
újra Ők maguk a teljes Valóság. Hagyják, hogy a keresők a saját taneszközeiket maguk választhassák 
az újra emlékezéshez, és saját ösvényeiken önállóan lépdelhessenek. Csak felmutatják a csuda 
dolgokat; nem szólnak bele semmibe. Ők ismerik a Kámnak, Jáfetnek, Krisnának, Buddhának, 
Jézusnak, Máninak, a királyoknak emlegetettek teljességét – tisztelet más népek tanítóinak is – és nem 
csak Bennük hisznek, hanem abban, amiben Ők hittek; valamint nem csak hisznek bennük, hanem 
azzá egészülnek, akikként Ők már akkor láttak, ismertek minket. Be nem avatkozva dédelgetnek 
minket, óvnak, és figyelik lépteinket, igazulásunkat. Hagyják, hogy – mivel egymás közt vagyunk, a 
közvetlen hazánkat veszem alapul – magyar ember a Jézusnak nevezett igaznak, teljesnek tanításai 
nyomán emelkedjen, és, hogy amelyik felünk más tanításain akar nevelkedni, Ő meg úgy emelkedjen. 
Mert van, aki könnyen, van, aki nehezen, van, aki ilyen, van, aki amolyan úton jut el a Valósággá 



teljesedésbe. Nem az a lényeg, hogy miként jutnak a célba, csakis az, hogy ott már csak az számít 
majd, hogy együtt lehetnek, és minden, mindenki Egy.  
Hála azoknak, kiknek megesik a szívük mindazokra tekintve, akik nem színről színre látnak, hanem 
nézik a lét színeit, és hangjait, állagait, hőjét, hidegét, éjszakáját, és nappalát akarják magukba szívni, 
és mindent érezni akarnak, ami megadatott, mielőtt máshogyan kezdenének létezni. Megeső szívvel 
szemlélik a templomba járó anyókát, apókát, az illatokba, nehéz, és könnyű napokba, alkonyokba, 
hajnalokba, fényekbe, árnyakba, sebességbe, megállásba, mosolyokba, virágokba, évszakokba, 
érzelmekbe, érzésekbe, elveszettségbe, megkerülésbe, nyugalomba, őrületbe, meghittségbe, 
szerelmekbe, hiányba, beteljesülésbe, titkokba, sejtésekbe, bizonytalanságba, hitbe, fájdalmas 
vágyakozásba, extatikus ön-átadásba, születésbe, elmúlásba, változásba, halálba szerelmes embereket, 
állatokat, növényeket, és más lényeket; a láthatatlanokat is. Úgy is szeretnek, ahogy azok, és még 
minden másféle módon. Úgy éreznek, ahogyan azok, és még bármely másféle módon. Tudják 
mindazt, amit azok tudnak, és még minden mást is, amit tudni, látni lehet; és azonosak mindazzal, 
amit azok az útjukon lépdelve még csak elképzelni, félni, vágyni képesek. Gyönyörködve nézik a 
gyertya gyújtókat, az unokák kezét fogó nagyszülőket, a fákat oltó kertészkedőket, az avart égető 
gazdákat, a kályhába begyújtókat, a mást betakargatókat, az emlékeikbe révedőket, a szerelmessé lenni 
akarókat, a bukdácsolókat, a szárnybontogatókat, a bizakodókat, és lelket öntőket… a létüket hívő, 
valló, alakító muris belefeledkezőket. Képzeletben megsimítják az aggódókat, a féltőket, a 
reménykedőket, a bátrakat, akik félnek, mégis kiállnak, az önzetleneket, akik átéreznek, és 
ajándékoznak… a költőket, akik szót keresnek az elmondhatatlanra, főleg az idős, „beérkezett” fajtát, 
aki mások boldogulására rója a betűt. Látják, hogy hang, majd kép a világ; és örvendenek, ha valaki 
képekkel szól, mert az közel hozza az eredethez a figyelmet, és a teljesség felé az irányt sejteti. Látják 
bennünk az emberi őskép tiszta világosát, derűjét, értelmét, erejét tündökölni a nehéz, anyag-arcaink 
mélységében. Örömmel figyelik, ahogyan ünnepelünk, ahogyan a szenteket kérjük, és tagadjuk, 
ahogyan Jézust, s a többi igazat fürkésszük, hisszük, akarjuk érteni, és dagonyázunk mindezek 
romantikájában. Szentnek tartják esetlen próbálkozásainkat, kacska útjainkat, drámáinkat, 
hiedelmeinket, mérkőzéseinket magunkkal, egymással, és mindennel, a semmivel… és velünk 
szavalják verseinket, velünk éneklik el dalainkat, velünk vedelnek, drogoznak, vétkeznek, hibáznak, 
szenvednek, veszekednek, ordítanak, hallgatnak, velünk könnyeznek, nevetnek, szennyeződnek be, 
fájnak, élveznek, vágyakoznak, félnek, véreznek, betegszenek, gyógyulnak, tévednek el, kerülnek 
meg… mert értik, tudják, és magától értetődőnek tartják azt, hogy máskülönben nem tekintenénk 
méltónak Őket a bizalmunkra, és a figyelmünkre. Hisz’ hogyan is adnánk mi hitelt a felmutatásaiknak, 
ha nem közülünk lennének valakik, ha magasról lefelé szólítanának meg minket. Tisztelet azoknak, 
akik besározódnak értünk, hogy mi megtisztulhassunk; elbuknak értünk, hogy mi 
győzedelmeskedhessünk, szeretnek bennünket, ha mi viszolygunk Tőlük, akkor is! 
 
 
#04 
 
Szeretet, és köszönet lelki nagyszüleinknek, akik nyugtatnak, és kérnek minket, hogy legyenek 
bármilyenek is a körülmények, bármi is az „idők szava”, akármilyen is a politikának, a rendszernek 
nevezett téboly, mi akármelyik világ bármely körülményei között is csak a legbenső, legteljesebb, 
eredeti Valóságra összpontosítsunk. Ez, a Valóság legteljesebb, minden szférában, frekvencián, és 
minden szempontból megélhető teljes Önvalója az abszolút konstans, amelyhez bármilyen végletből, 
elferdülésből, eltévedésből, elfajzásból, betegségből, fájdalomból, félelemből, vágyakozásból, kéjből, 
éhségből, szomjúságból, vallásból, tudományból, őrületből, tompaságból, tévedésből, hazugságból, 
rosszaságból, mélységből, és magasságból vissza lehet húzódni, térni, gyógyulni, minősülni, és 
viszonyítani lehet. Ez az abszolút konstans nem magyarázható tudományosan, nem elbeszélhető 



szóval, nem vallás kérdése, hanem minden rész korlátain belül, és túl is, felül is lévő, végső, élő, 
világos, teljes, EgyValóság. 
A részigazságok is tartalmazzák a teljes igazságot, csak nem tudnak erről… csak a teljes igazság 
tartalmazza úgy a részigazságokat, hogy éber azokban is. Csak az egész áradja tudatosan a részeket, a 
részek nem fogadják azt tudatosan, nem áradnak viszont az egészbe tudatosan, nem áradják az egészet 
tudatosan. A részek csak hiszik az egészet, az egész részeiként tudja, és éli mindegyiket. Csak az egész 
éli, áradja, látja, érzi, tudja, táplálja, élteti, gondozza, szereti, tiszteli, becsüli, tanítja, vezeti a 
részleteit; a részletei nem látják, nem érzik, nem tudják, nem táplálják, nem éltetik, nem gondozzák, 
nem szeretik, nem tisztelik, nem becsülik, hanem félik, gyűlölik, számon kérik, tagadják, kitalálják, 
vádolják, elfelejtik, szidják az egészet, melynek öntudatlan, tompult részei. Ami rosszabb: félre 
magyarázzák, hatalmaskodásra használják fel, haszonszerzésre használják fel, csalásra, gyilkolásra 
használják fel, kínzásra használják fel, pusztításra használják fel azt, és tébolyodott rabszolgákat 
kreálnak az emberekből. Tudomány-rabszolgákat, vallás-rabszolgákat, politika-, gazdaság-
rabszolgákat termelnek. 
Mélységes tisztelet, és köszönet a bölcs, szellemi nagyszülőknek, akik minden körülményben az 
abszolút konstansba helyeződve szemlélik a sokaságot, és az illúziók kavalkádja közepette is olyannak 
látnak minket, amilyenek valójában vagyunk! Figyelnek ránk, és a téboly labirintusai legmélyére is 
utánunk ereszkednek, utánunk világolnak; a legsűrűbb ködben, a legádázabb viharban is jelzőfényt 
mutatnak nekünk; ez a jelzőfény pedig a felmutatott bölcsesség, és a be nem avatkozó szeretet, és 
gondoskodás.  
Tisztelet az igazaknak, akik őrületünk ellenére sem mondanak le rólunk, hanem válaszolnak, ha 
megkérdezzük, mi is az a bölcsesség, és elmondják nekünk, hogy az nem ismeret, nem okosság, nem 
intelligencia, nem bizonyítványok függvénye; hanem a mindentudás, és az ebből adódó egyszerűség, 
gyermekség, szelíd szeretet, szellemi, és lelki világos teljesség, és a Valósággal azonosság. Az 
ismereteket az ember méri, bizonyítja, hazudja, kitalálja; a bölcsességet viszont nem az ember találja 
ki, hanem az az embertől független, az ember nélkül is van, és él, és világos, mert az maga a világ 
Világossága, teljessége, Valósága. Arra az ember, és más lény rátalál, nem kitalálja azt, és a rátalálás 
során áradva, fogadva, hittel, megértéssel, megéléssel, elengedéssel eggyé válik vele. Nem birtokolja, 
nem sajátítja ki, nem méri, nem árusítja, nem veheti meg, nem veheti jutalmul… mert a bölcsesség 
szabad, és birtokolhatatlan; megvehetetlen, megfoghatatlan; meghódíthatatlan, megmérhetetlen, és 
nem jutalom. A bölcsesség ingyenes, kegyelem, és Élet, és Világosság, és önvaló, és éberség, és 
mindenség… végtelenség, örökkévalóság, teljesség, egészség, és Valóság. Nem átadható, csak 
felmutatható, és befogadható.  
Tisztelet azoknak, akik elmondják nekünk, hogy minden baj, betegség, kibillenés, és ferdeség oka az 
ettől a bölcsességtől való eltávolodás, az eltompulás, az elszédülés, és ebből következik, hogy minden 
szándék, és megnyilvánulás, amellyel önmagunkat, vagy másokat a bölcsesség felé irányítunk, 
amellyel e bölcsességhez visszatérünk, és amellyel ehhez hozzá segítünk: gyógyszer, gyógyulás, és 
gyógyítás egyszerre. Mindenre a bölcsesség a gyógyszer, és a bölcsességre, Valóságra vezetés, segítés 
az: gyógyítás.  
Gyógyítás nem csak kémiai, fizikai, biológiai, más szóval tudományos, orvosi, gépi, vagy kézi lehet, 
hanem lelki, szellemi, szerető, gondoskodó tanítás is, sőt… főleg az! Így például, ha akad egy ember, 
aki tanítással, simogatással, biztatással, dallal, verssel, jó szóval, mosollyal, alkotással, műveléssel 
gyógyít, méltó Ő a gyógyító címre, még ha nem orvos, akkor is… mert a lélekben való egészség a 
feltétele a testben való egészségnek, és aki erre segít, az gyógyító. Ő egy Nemzet, és a népek 
sokaságának biztatója, barátja, bölcsességre segítője, és szellemiségében, lelkiségében a lények 
barátja, gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére, valamint tanítójuk, emelőjük, háttársuk egyszerre. 
Ennek okán, Ő a szónak, és a címnek legősibb, még nem beszennyezett, nem elcsépelt, még tiszta 
jelentése szerint a király minőséget képviselő, betöltő, és a király névre, címre méltó lény.  



Tisztelet az ősi beszéddel kifejezve „király-lényeknek”, akik gondoskodtak, gondoskodnak rólunk, 
szeretnek minket, és bölcsességbe, gyógyulásba segítenek a felmutatásukkal, a példamutatásukkal. 
Kiszakadtak a kedvünkért, és visszaemelnek bennünket. Tisztelet Nekik, hogy koronázatlanul is, trón 
nélkül is itt bujkálnak, hogy a legszegényebbek, legszerényebbek, önmagukat nem nézve 
gondoskodnak rólunk, a kifogyhatatlan szerelmet, szeretetet ajándékozzák nekünk, szellemüket, és 
lelküket osztják szét közöttünk, és bölcsességre vezetnek minket, ha kérjük. Tisztelet Nekik, akik 
gyógyítanak minket, akik láthatatlanok is, ha arra van szükség, de mindig jelen vannak, és figyelnek 
minket. Köszönet Nekik azért, hogy magukban világoltatnak teljességet, és nem magukon kívül, nem 
bennünk tesznek rendet… hiszen tudja, aki tud, hogy magunkban teljessé, valóssá, Világossággá, 
Életté, bölccsé lenni békességet, harmóniát hoz kívülünk is a ránk tekintőkben, és benső harmóniánk 
külső rendben képeződik le… ám, ha magunkon kívül akarunk rendet tenni, attól mibennünk sem lesz 
rend, és kívül is csupán háborúság terem. Tisztelet Nekik, akik elmondják nekünk, hogy ekképpen 
történhet a gyógyulás, és a gyógyítás is: belül kezdődve, kiteljesedve, a bentről a kintre tündökölve, 
áradva, átadódva, ajándékként. Elmondják, hogy a közéletnek, politikának, gazdaságnak, vallásnak, 
tudománynak, oktatásnak, egyébnek elnevezett tévképzetek, betegségek, tünetek, sebek, ferdeségek, 
kibillentségek, amelyek nagy kínt okoznak az élőknek ezen a bolygón; ezek sem gyógyíthatók meg 
külső rendrakással, a részletek variálgatásával, átnevezésével, tologatásával, cserélgetésével. Csakis 
benső lényegünk bölccsé, teljessé, igazzá, egyenessé, Valósággá kiteljesítése következtében 
gyógyulhatnak meg mindezek is. Benső egyenesség híján nagy munka kifelé eljátszani az 
egyenességet. Csak annak munka az igaz szólás, a jóság, a szeretet, aki bensőjében még nem igaz, nem 
jó szándékú, és nem szeretet. Aki bensőjében igaz, jó szándékú, és szeretet, annak természetéből 
egyenesen következik az igaz szólás, a jótett, a szeretet, így mindezek kinyilvánítása nem megerőltető 
számára.  
Tisztelet a bölcseknek, akik nem ítélkeznek felettünk, hogyha éretlenek vagyunk a bensőnkben, hanem 
támogatnak minket az érettségig. 
Tisztelet azoknak, akik bölcsesség helyetti tudományunk, valóság helyetti vallásunk, látás helyetti 
nézésünk, és őrületünk, vagdalkozásunk, háborúskodásunk, versengésünk, szörnyűségeink 
sárvilágában is arra az önmagunkra tekintenek tisztelettel, és szeretettel, amelyik a valós, teljes, 
legbenső, igazi Mi vagyunk.  
Tisztelet Nekik, akik elmondják, hogy bennünk kell először mennynek lennie ahhoz, hogy kívül is 
menny lehessen. 
Tisztelet Nekik, akik úgy gyógyítanak, hogy nem meggyógyítanak, hanem megtanítanak minket arra, 
hogyan gyógyítsuk meg magunkat. 
 
 
#05 
 
Tisztelet a bölcseknek, a gondoskodóknak, akik elmondják nekünk, hogy csak az anyagban, ott is csak 
tévedésből adódó cselekedetekként létezhet a rossz. Eredetétől minősül minden megnyilvánulás, és 
minden megnyilvánulás eredete az abszolút jó. Az abszolút jó eredet, a legfinomabb minőséggé válik, 
majd abból a minőségből tovább fajul, és a sűrűbe bújik, aztán minden lehetőséget kitölt, betölt, és 
„otthonaiból” megterem a teljes skála, amelyet nem a legbonyolultabb lehetséges, hanem a 
legegyszerűbb szükséges elve alapján adnak össze az érzékelhetetlen, és érzékelhető részletei. Ezek a 
részletek a helyükön nem ellentétek, hanem a teljes skála összeadói, alkotói. Az elsődleges törvények 
alapján – amelyek szerint minden anyagi ott van a valódi helyén, és ott nem reagál, ott nem viselkedik, 
ahol a legközelebb áll az anyagtalan, eredet-minőséghez – csak a teljes skálán, egymástól távol álló 
minőségek érintkezése hoz létre kölcsönhatást, reakciót. Ilyen a robbanás, mérgezés, égés, miegymás. 
Az anyagvilág sajátossága, hogy az anyag mindig omlik, bomlik, oldódik, ég, rothad, reagál, kölcsön 



hat, míg az eredete, legbenső, legfinomabb lényege – az őshagyományban szellemnek, léleknek 
nevezett – ön-azonos marad, állandó, teljes, egész, abszolút minőség marad, és, ha sugárzik, osztódik, 
terjed, akkor sem fogy, vagy darabolódik.  
Az anyag: létezés, halál, süllyedés, hanyatlás, tompulás, feledés, viszony, enyészet, éhség, szomjúság, 
égés, oldódás; az eredet pedig: örökkévalóság, táplálék, összetartozás, gyógyítás, egészség, eszmélés, 
teljesedés, teljesség, Valóság, végtelenség, Világosság, Élet.  
Tisztelet az óvóknak, akik elmesélik, hogy az anyagi létezés embere, amíg a helyén volt, amíg éber 
volt, amíg a teljességbe helyeződve, abból szemlélve tekintett az anyagi világra, addig a Valóságról 
való eszmélettel rendelkezett. Amikor kizökkent a teljesből, és az anyagba kezdett feledkezni, akkor 
már csak alkímiája volt. Ahogyan egyre jobban bele feledkezett, bele kötött az anyagba, már csak 
tudománya volt, meg technikája; már nem hallása, nem látása, nem bölcsessége volt, hanem csak 
vallása, és hiedelmei, hitetlensége, és hiszékenysége. Ekkor már csak szenvedett, és ezekkel kínozta 
társait. Már nem világa volt, hanem csak felemésztendő környezete. Már nem volt kapcsolatban a 
Valóság teljességével – amit kiindulási alapképpen a matematikában akár úgy is nevezhetünk, hogy 
Egy – hanem félt, vágyódott, elaprózott, megosztott, mért, hazudott, csalt, lopott, ölt, kínzott, 
kínlódott. Már nem Ő volt a világ, hanem birtokolt, már nem egy volt a Valósággal, hanem magányos 
lett. Azért, hogy nagy magányában valami legyen, elkezdte variálgatni a részleteket, a társait, a 
lényeket, az illúziókat, és elveszett. Mivel létszomja fogva tartotta, vigasztalni kezdte magát, ha már 
léteznie kellett Élet helyett; és kiválasztottsággal, különlegességgel ruházta fel, javakkal látta el magát, 
és jogává tette, amit csak akart. Azóta is kergeti az illúziókat, irigyli, üldözi, lehetetleníti, gyilkolja az 
ébredetteket, vagy eleve ébereket.  
Tisztelet azoknak, akik elmesélik nekünk, hogy mindegy hány emberiséget élt már túl a bolygó, 
mindegy ki mondja magát különbnek, előbbinek a másiknál, az anyagban ugyanazok a legtávolabbi 
őseink, hogy az utunk nem az ősiségről szól, hanem arról, hogy kik maradtak emberek, és kik 
csökevényesedtek vissza bűnözőkké. Csak annyiban különbözünk, hogy vannak, akik megtartották, és 
vannak, akik elveszítették a Valóságukat, és teljességüket. A történelem, amelyet az iskolában 
oktatnak éppen, az eltávolodottak hazugsága; hiszen csak egyetlen igazi történet létezik, az pedig a 
feledő-ártók, és a bölcs, látó-gondoskodók egymás mellett élésének nagy históriája. Az alárendelők, és 
a mellérendelők tánca. A feledők éhesek, a bölcsek teljesek. A feledők az anyag viselkedésével 
viselkednek, a bölcsek az eredet jellemével nyilvánulnak meg. A feledők végig kergetik a bölcseket a 
planétán, azok meg addig térnek ki az útjukból, amíg tudnak, majd végül rejtezni kénytelenek. A 
bolygó népeinek meséje nem más, mint az egymásból, a másik rovására működő, létszomjas feledők, 
és az egymásért élő, a másikat Valósággal tápláló, a teljesség Világosságát, az Életet a létben is 
megtartó, képviselő, átmentő, örökítő, bölcsesség-helyőrségként is jellemezhető lények sakkjátéka.  
Tisztelet, és köszönet a látóknak, akik elmondják nekünk, hogy a csak az anyagban gondolkodás zárt 
rendszereket eredményez, és zárt rendszerekben mindig a rosszabbik értékrend szorítja ki a jobbat, 
ezért kijelenthető, hogy az anyagiasság által kiépített társadalomban, rendben a legvégső győzelem 
csak a pusztulásé lehet. Ilyen rendszerben nem győz a jóság, hiába is sulykolják a történetek, hogy a jó 
győzedelmeskedik: ez az anyagra nem vonatkoztatható, hanem csak a teljességben lehetséges igazság. 
Amelyik társadalom anyagelvű, zárt rendszerré teszi magát, és elszeparálja a lényeket a benső, és 
legteljesebb Valóságtól, azon csakis a pusztulás győzhet végül. Amelyik társadalom harmóniában van 
az anyaggal is, és bölcsességében kapcsolatban marad a legbenső, legteljesebb Világossággal, Élettel, 
Valósággal, abban a társadalomban a halál viszontagságai közepette is az Élet győzedelmeskedik 
végül. Az előbbiben mindenki meghal, az utóbbiban mindenki él. Ezért van az, hogy nem az a valódi 
győzelem, hogy népek, hadtestek, katonák, harcosok küzdelemben halállal győzik le egymást, hanem 
az, ha Élettel.  
Tisztelet a bölcs, megeső szívűeknek, akik Élettel állnak a halál elé, akik szeretettel a gyűlölet elé, 
igazsággal a hazugság elé, Világossággal az árnyék, és a fény elé, teljességgel a rész elé, Valósággal 



az illúzió elé, és a másikért, mindenkiért, gondoskodással, felmutatással, önmaguk „táplálékként” 
ajánlásával, akár életüket adva is győzedelmeskednek. Maguk fölé emelik a feledőket, és szerelemmel, 
szeretettel bölccsé táplálják Őket a kiapadhatatlannal, az Eggyel. Nem ítélik a feledőket, mert tudják, 
hogy nincsen gonoszság, csak ideiglenes eltévelyedés van, hiszen csak akkor létezne a gonosz, ha egy 
legeslegéberebb, teljes tudatú lény készakarva ártani akarna. Ez nem lehetséges, mert csak feledő, 
tévedő, félő, vágyódó, tompa lények akarnak szándékosan ártani. Amelyik lény feleszmél, azonnal 
Valósággá lesz, és elmaradnak tőle tévedése hozadékai; csak az eredendő jó lesz az ismérve. Nincsen 
gonoszság, csak tévedésből adódó rosszakarat, amely időleges, és csupán addig marad vendég, amíg a 
tévedésből fel nem eszmélünk a Valóságba. Akik letagadják, elnyomják a vágyaikat, vagy a 
félelmeiket, azok beteggé lesznek, vagy kitörnek végül, mint az őrültek. Kinti rendrakás nem hoz 
benső rendet; ha viszont bensőnkben Valósággá válunk, a kinti, elhagyni kívánt dolgok maguktól 
elmaradnak tőlünk. 
Tisztelet, és köszönet mindazoknak a naposoknak, akik a helyőrség, és a Valóságban kitartók! 
Elmondják nekünk, hogy a rosszakarat hadjáratai, győzelme után a rosszakaratúak egymást, és 
önmagukat is elpusztítva kivesznek. Csak abban az esetben marad meg ez az emberiség, ha a 
jóakaratúak bölcsességét, amelyet azok folyamatosan felmutatnak, és ajándékba adnak, nem térítve, 
nem beavatkozva, hanem szeretetben, gondoskodva, a rosszakaratúak ajándékul fogadják, az által 
magukat bölcsességbe emelik, és maguk is kiteljesednek; megszűnnek rosszakaratúnak lenni. A 
feledők kívülről támadva győzedelmeskednek, és úgy minden pusztul, Ők is. A bölcsek belülről, 
emelve győzedelmeskednek, és úgy minden átszellemül, és él, a „korábban” rosszakaratúak is.  
A kedvesek elmondják nekünk, hogy csak mások kárára lehet különbnek lenni, kiválasztottnak lenni, 
legrégebbinek lenni, legelsőnek lenni, gazdagnak lenni, hatalmaskodni; akik pedig a Valósággal 
egyek, nem versenyeznek, nem támadnak, nem különlegesek, nem kiválasztottak, nem elsők, hanem 
csendesek, szerények, kis igényűek, gondoskodók, bölcsek, nyugalmasak, tündökletesek, és mások 
finomodásáért mutatnak fel tudást a létben. A katonából harcossá nemesülés alapja, hogy erre 
rájövünk; és az jut el a harc művészetté nemesítéséig, aki előbb a támadást hagyja el, majd magát a 
harcot minősíti a bölcsességben békévé. 
Tisztelet a felmutatóknak, akik elmondják, hogy ha a tulajdonságok, minőségek teljes skáláját 
összeadó szegmensek nem a saját helyükön tartózkodnak, akkor beszélünk kibillenésről. Elmondják, 
hogy a kibillenésben az ok-okozat kiegyenlítő metódusa kezd működni, hogy a kibillenés mihamarabb 
visszatérhessen a nyugalomba, a harmóniához. Sok mindent képzelnek az emberek, hogy mi 
mentesíthet ez alól a visszabillentő „tünemény” alól. Gondolják, hogy, ha jól viselkednek, az mentesít, 
vagy, ha érdemeket gyűjtenek, az véget vet a billegésnek. Gondolják, ha jót cselekednek, akkor ennyi, 
és annyi lét alatt mentesülhetnek. Ám, az ébredettek elmondják nekünk, hogy egyetlen pillanat is 
elhozhatja a mentesülést, ha abban a pillanatban visszateljesedünk egész Valóságunkká. Nem büntető 
a visszabillentő erő, hanem tanító. Ha bűntető lenne, nem lenne lehetséges a mentesülés a 
visszateljesedéssel, hanem bűnhődés lenne, és kín; de létezik a mentesülés a visszateljesedéssel, ez is 
mutatja, hogy tanulás van, és nem büntetés. Csak a feledők, akik félnek, és magukat lusták felemelni – 
ezért intézik el, hogy mások náluk jobban féljenek, hiszen csak így érzik magukat egy kicsivel jobban 
az eltévelyedésben – csak Ők ferdítik el az igazságot azt mondván, hogy bűnhődés van, büntetés van, 
és szenvedéssel mentesíthető az ember. Nem ébred az ember jobban a szenvedéstől, mint az örömtől, 
sem mások szenvedésétől, vagy örömétől, hanem a tanulástól, lassacskán, az ezek által ébredt 
megértés útján haladás által, vagy van úgy is, hogy egy pillanat alatt, hirtelen feleszmélés által. Az 
úton a közömbösségből vallásba, abból hitbe, abból ismeretbe, abból tudásba, abból bölcsességbe, 
abból látásba, abból azonosságba, abban teljes Valósággá teljesedése folyamatát egészen megélve 
eszmélhet föl az ébredő, akár milliárd lét alatt, akár egyetlen pillanat alatt. Teheti ezt leginkább amiatt, 
hogy a lineáris idő is az anyag-lét illúziója csupán; mert az lényegében kiterjedés, gömb, és pont… 
amely kezdet, vég, de mindenében egyetlen, végtelen, örök pillanat. 



Tisztelet a feledőknek, akik megértik, hogy a bölcsek tisztelete, a felmutatásaik vizsgálata, a tanításaik 
befogadása az előfeltétele az Ő megmaradásuknak is. Ha a feledők nem akarnak világpusztulást, 
gondoskodjanak a bölcsekről, és fogadják, osszák szét az Ő felemelő ajándékaikat! Fel kell fogják, 
hogy ha nem keresik maguk is a bölcsességet, és nem emelik fel magukat, majd saját felmutatásaikkal, 
szeretetükkel, gondoskodásukkal egymást is a bölcsességbe, akkor a bensőjük felégése után a külső 
világ is felég. Tisztelet a feledőknek, akik letesznek arról, hogy a tompultságukból adódó pusztulással 
hagyjanak elkövetkezni egy csakis szerintük jobb korszakot, és ráeszmélnek arra, hogy négyszer ennyi 
embert is eltartana a bolygó, ha a tudás, a szeretet, a harmónia által termett bölcs társadalom lenne az 
alapja a létünknek… de negyed ennyi ember is megölné a világot, amennyiben ilyen feledő, kibillent, 
tompult, sérült, vágyakozó, félő, tévedő, valló, hiszékeny, hitetlen, önző minőségű maradna, mint 
amilyen a jelenlegi állapotában. 
Tisztelet az eltévelyedetteknek, akik ráébrednek mindezekre, és elállnak a világegyetem legnagyobb 
rémtettének, a mennyiségszabályozásnak a megvalósításától, és helyette a minőségemelés mellett 
döntenek; bölcsességre tesznek szert, és bölcsességet ajándékoznak az emberiségnek, hogy élhessen. 
Tisztelet, és köszönet illeti a vigyázó, óvó, gondoskodó jó szándékúakat az áldozatos örökítő, és 
felmutató munkásságukért… de még nagyobb tisztelet, és hála illeti azokat a feledőket, akik 
lustaságukat, félelmeiket, vágyaikat, haragjukat, rossz érzéseiket félre téve erőt képesek venni 
magukon, és jóra kezdenek tekinteni, megnyitják sajgó szívüket a láthatatlan eredetnek, az oknak, és 
hajlandóak megnyílni a Valódi Valóságra. Először önmagukkal szemben szükséges egyenessé, igazzá 
lenniük, majd be kell fejezniük a hazudozást, csalást, megosztást a világ felé is, és a részeket egésszé 
szükséges egyesíteniük. Ennek előfeltétele az, hogy tudják: egyedül az Ő ébredésükkel élhet túl ez a 
fajta világ.  
Tisztelet a feledőknek, akik keresőkké emelkednek, megbocsátanak a világnak, és megbocsátanak 
önmaguknak is.  
 
 
#06 
 
Csak arra vannak szavak, ami anyagban létezik? Mindenre van szó, ami van, és nem csak arra, ami 
anyagban létezik? Minden létezik anyagban is, ami van? Van, ami van, de nem anyagban létezik?  
Tisztelet a jóakaratú bölcseknek, akik elmondják nekünk, hogy az időre is van szó, a gonoszra is van 
szó, azok mégis csupán a képzelet, és a tévedés, a félelem; tehát az ember teremtményei. Csakis addig 
létezhetnek, amíg az ember nem nagybetűvel Ember, hanem saját árnyéka; amíg nem válik az 
ősképéhez méltóvá. Csak addig létezhetnek, amíg az ember külső szemlélőként a perifériát méregeti, 
határozza, és nem a bensőjéből szemlélve a teljesség Valóságát éli.  
A csillagszeműek elmondják nekünk, hogy a világ alapja üresség, de az üresség nem semmi, hanem 
teljesség, Élet, és Világosság. Az alapüresség nem nincsen, hanem van. Elmondják, hogy nincsen idő, 
hanem a Valóság általi folyamatos betáplálás, és amit időnek hiszünk, csupán fodrozódás, amelyet 
múltnak nevezhetünk, és az állóhullámok szülője a múltba vissza forduló, azzal ütköző örök jelen. 
Mintha tükörbe nézne az üresség teljessége, a Világosság, és Élet, és ebben a mozzanatban kezdene 
pulzálni a teremtett, látható, érzékelhető, anyagi rezgés-világ. Óvóink elmondják, hogy testünk 
pusztán állóhullám itt, a rezgető, és rezdülő eonban, és nem kész mennyiségű anyaggal indulunk, 
amely aztán csak elfogy, hanem a folyamatos információ-betáplálás éltet. Legfinomabb eredet-
lényegünk teljessége áradva táplálja a legsűrűbb, legnehezebb anyag-jellegünk éhségét, szomját. 
Végtelenséget zabáló éhség, örökkévalót vedelő szomjúság, teljességet égető semmi a testünk. Attól 
valamilyen, ami benne él, és világol. Ha e test győz, megöregszik, elég, felbomlik; ha az Élet győz, 
fénnyé lényegül, átszellemül. Örökké fiatalok is lehetnénk, de ki akar örökké égni ahelyett, hogy Ő 
legyen a Tűz? A feledők, és Ők is csak ideiglenesen nem látják, nem tudják, nem értik ezt; amikor 



bölccsé, látóvá lesznek, világossá válik előttük is. Tisztelet a jó akaratúaknak, akik kimondják 
számunkra, hogy csakis élő rendszer kimenetén jöhet ki ugyanannyi, vagy több információ, mint 
amennyi a bemenetén közölve van; tehát az Univerzumok, amelyek Multiverzumot alkotnak élő 
rendszerek. A legnagyobb szám, a teljes szám, az egész, az Egy, az eredeti információ az alapjuk, a 
betáplálójuk, a működtetőjük, a lényegük, a kezdetük, az útjuk, az eredőjük, az eredményük is. Ha a 
művelet, a folyamat során ez az információ ellenállásba ütközik, vagy fogyasztót táplál, akkor sem 
veszít a lényegéből, mert nem mennyiség, hanem minőség, és teljesség; így az ellenállást is, a 
fogyasztót is a lényegévé finomítja, táplálja, minősíti át, és a kifejlet ugyanúgy a maradéktalan 
teljesség. Az ellenállás, a fogyasztás csupán a – nem az idő fogalomkörében értendő – „múlt-
fodroknak”, mondhatnánk az „Egy tükreinek” illúziója, és teljességgé, jelen valósággá oldódik fel, 
mihelyt Valóság-lényegére eszmél.  
Köszönet a gondoskodó látóknak, akik nyugtatnak minket, hogy nem az anyag létezése rossz, hanem a 
rossz csak az anyagi szféra hatására az emberben megjelenő rossz érzésben, és rossz szándékban 
testesül meg. Hallani innen-onnan, hogy az anyag a rossz, és az ember a gonosz, de nem. A rossz nem 
az anyag, a gonosz nem az ember, de mindkettő csak ezekben manifesztálódik. Az ember elfeledi 
teljességét, és félni kezd, elfeledi, hogy énjei belakhatnák az anyagot az információval egyként való 
folyamatos, tudatos jelenlét állapotában is, és eltompul. Eltompulása aztán kibillent gondolatokat, 
szándékot hoz magával, és ezek a gondolatok, szándékok a tulajdonképpeni összes „gonosz”, ami a 
világban csak van. Az ilyen társunk örömmel, gyönyörködve, gondoskodva, szeretetben, 
bölcsességben, Világosságban, Életben is tündökölhetne itt, de mások rovására vetélkedni, 
viszonyítani, mérni, ítélni, és túlélni kezd tündöklés, Élet helyett. Pedig nem csak elszenvedője lehetne 
a fodrozódásnak, tükröződésnek, nehézkedésnek, vonzásnak, egyszóval viszonyoknak, hanem 
nagybetűvel Embere. A feledésbe merülést kellene kiküszöbölnie, és teljes öntudattal léteznie, de Ő 
alámerül, és toporzékol. Táncolhatna is, de Ő háborúzik inkább. 
Csak a feledők félnek, bosszankodnak, irigykednek, birtokolnak, kereskednek, csalnak, hazudnak, 
kínoznak, szenvednek a maguk által maguknak, és másoknak teremtett, fenntartott tévedésükben. Akik 
nem tartják fenn a tévedést, hanem elengedik azt, és megnyílnak a teljességnek, Világosságnak, 
bölcsességnek, Életnek, a teljes Valóságnak, azok rátalálnak a megtalálhatóra, megértik a megérthetőt, 
meglátják a megláthatót, meghallják, a meghallhatót, megérzik az érezhetőt, megélik a megélhetőt, és 
elmúlik a félelmük. Ők azok, akik meggyógyítják a meggyógyíthatót, felszabadítják a felszabadíthatót, 
átszellemítik az átszellemíthetőt. Csak azok nem találnak rá a megtalálhatóra, akik mást akarnak, nem 
rátalálni. Akiknek elmúlik a félelmük, a tudatlanságuk, a tompaságuk, azonnal látják, és élik, hogy 
csakis a gondolataikban létezett a gonosz, a rossz, az idő, a halál, és a sötétség. 
Az eonok pördülnek, a lépésről-lépésre megérők kedvéért, és javára, hogy azok is finomodjanak, 
akiknek soha eszükbe sem jut, hogy finomodni lehet. A teljes, égi körök emlékezetére most, egy újabb 
kör végeztekor ünnepet ülhetünk. Alkalmas a helyzetünk arra, hogy a közvetlenek, a valóságosak, 
egyenesek elmondják nekünk újra, amit ilyen állásnál ildomos. Más ég alatt labirintus vezet el a célig, 
de ilyen állásnál rendre szükségtelen a labirintus.  
Tisztelet a naposoknak, akik szelíden tanácsolják, hogy eszméljünk, és bármilyen illúzióban, álomban, 
kényszerképzetben, történésben, viszonyban vagyunk is, akármelyik világ, frekvencia-tartomány, 
bolygó, idő-illúzió, erőtér-háló fogságában, vagy kifordított fogságában keresgéljünk is épp, legyünk 
képesek ezeket elengedni, magunkat elengedni, és legbenső Valóságunkhoz megtérni! Ha az őrület, a 
káosz, a szenvedés, a háborúság legmélyén vagyunk is, legyünk képesek az Egyhez viszonyulni, az 
abszolútum-konstanshoz emelkedni, a legteljesebb Valóságba helyeződve szemlélni, és a 
bölcsességgel, szeretettel, Világossággal, Élettel azonosulni!  
Elmondják nekünk a tiszták, hogy mindegy mi derül ki az út próbatételei során, a próbák lényege nem 
az, hogy a Valóság megismerjen minket, mert az már ismer, úgy is, ahogyan mi magunkat sem 
ismerjük… hanem az, hogy mi megismerjük magunkat úgy is, ahogyan csak a Valóság ismer. Ezen 



minőségben ér össze minden, mert a valós önmagunk a teljes Valóságba látva betelik. Az említett 
próbatételek csak addig szükségesek, amíg nem a teljes Valóságot tekintjük valóságnak, hanem a 
feledésben kódorgunk. Ha feledő szemlél feledést: szenvedés van. Ha feledő szemlél bölcset: kavalkád 
van. Ha bölcs szemlél feledőt: gondoskodás van. Feledő nem szemlél teljességet. Ha bölcs szemlél 
teljességet: azonosság van. Ha teljesség szemlél teljességet: Egy van.  
Köszönet, hogy elmondják nekünk a jóságosak, hogy minden alól – a próbatételek alól is – feloldoz a 
bölcsesség, a megbocsátás, a magunknak is megbocsátás, a szeretet. Az önmegváltást követően a lény 
szíve megesik, és a nagy megváltáshoz önmagát adva oda fordul. Amíg azonban próbatételeket kell 
kiállnunk az eszmélésünk érdekében, szembe találhatjuk magunkat kívánságaink teljesülésével, 
félelmeink testesülésével, vagyis mindennel, ami szembesít azzal, hogy milyen mértékben 
gondolkodunk kibillenten a világ Valóságához képest. Vigyázzunk, mit kívánunk, mert kívánságaink 
által alakul a környezetünk! A bölcsek azt kívánják, hogy legyen a legjobb jóhoz mérten a legjobban 
minden… de kívánságok helyett inkább teljesednek, és gondoskodnak. 
Tisztelet az időteleneknek, akik elmondják nekünk, hogy nem az a lényeg, milyen anomáliák 
következnek be a keresők előtt azok létében, hanem az, hogy hogyan állnak meg a körülményben, mit 
tanulnak, mennyit emelkednek, és mennyit segítenek emelkedni másoknak. Kiderül, hogy az 
összeesküvés-elméletek igazak? Háborúban kell élnünk? Rabszolgák vagyunk? Elkerülhetetlen az 
elkerülhetetlen? Ezek csak anomáliák: a lényeg nem a világ metodikája, hanem a legvégső, 
legteljesebb értelme. Elmondják nekünk az örökök, hogy amit füllel lehet hallani az kicsiny része 
annak, amit önvalónkkal lehet, hogy amit szemmel lehet nézni, az csak kicsiny része annak, amit 
önvalónkkal láthatunk. Akik a fülüknek hisznek, a szemüknek hisznek, ők elvesznek a kavalkádban; 
akik önvalójukkal hallanak, és látnak, azok nem a bűvész műsorát figyelik, hanem az egész műsora 
alatt a Valóságot élik, és sugározzák. 
… 
Manapság azt kérdezzük egymástól leggyakrabban: vajon összeomlik-e az egyháznak nevezett „sok 
ház”, ha azt hozza a reggel, hogy kiderül: nem vagyunk egyedül a Multiverzumban, sőt, a 
megalkotásunkban is tevékenyen részt vettek az avatár-test, és egyéb járólények, valamint más, magas 
energia-szintű létezők? Tisztelet a bölcseknek, akik erre elmondják nekünk, hogy az egyház, ha nem 
képes elengedni a korlátait, és nem teljesedik az abszolútumává, ha a hívei nem váltják bölcsességre a 
hiszékenységüket, és hitetlenségüket, ha nem képesek az abszolútum teljes Valóságához, mint 
konstanshoz eszméletért járulni, hanem dogmákhoz, szabályokhoz, külsőségekhez ragaszkodnak, 
akkor az elméjük homályának súlya alatt elsüllyed az egyházuk, és vele fulladnak a tévedésbe maguk 
is. Akik így tesznek, nem értik meg, hogy minden lényben ugyanaz az első lényeg a motor, és ez az 
Élet, a Világosság, a teljes Valóság. Nem értik meg, hogy legyenek akárhányad rangú létrejöttek, vagy 
létrehozottak is a lények, vagy legyenek bármilyen sorrendben egymás okozói, létre gondolói, sosem 
az a legvégső, és egyetlen határozó szempont, hogy ki volt előbb, ki fejlettebb az anyag 
variálgatásában, kijátszásában. Az a fontos, hogy mindegyikben a legelsőből, a végtelen, örökkévaló 
információból, eredetből, okból, Valóságból, teljességből, Világosságból és Életből van a lényeg, az 
Egy részeként is egész darab. Ha úgy tetszik, mint óceánból a csepp, amelyben ott az egész óceán, és 
amikor visszatér az óceánba, nem szűnik meg cseppnek lenni, hanem még óceánná is válik. Mint 
tűzből egy láng, amelyben ott van a teljes, eredeti tűz, és, ha ellobban, nem tűnik el, csak a látható 
része… hanem visszatér az eredeti tűzbe. Egyik sem szűnik meg, hanem még azzá is teljesedik, amivé 
csak teljesedhet.  
Akik látnak, elmondják nekünk, hogy még az elektronoknak is van sok elektron-párja, amelyek 
lényegi azonosak, és legyenek bár az Univerzum ellenkező pontjain, egyformán viselkednek… hogyne 
lenne akkor azonossága, és kapcsolata a bensőnk Világosságának az abszolút Világossággal? 
Akik a konstanssal léteznek, és abban élnek, tudják, hogy a szeretet, bölcsesség, tisztelet, és a másik 
segítése, egymás méltóságának megtartása, és a mindnyájunkban azonos eredet-lényeg tudása, az arra 



tekintés az ismérve a jóakaratú lényeknek. Így van ez a csillagok, és az emberek között is. Amely lény 
– akár ember, akár csillagmag – önző, igába hajt, parancsol, rabol, csal, birtokol, kínoz, hazudik, nem 
adja meg, vagy elvárja a tiszteletet, biztosan nem bölcs, nem ébredett, és hiába hiteti el magával, hogy 
millió éves, nem több, mint valaki, aki a lényeg helyett a tévedést, az Élet helyett a halált variálta a 
kedve szerint otthonossá. Ám, amelyik lény – akár ember, akár csillagmag – ébredett a Valóságban, és 
a szeretetben, bölcsességben, gondoskodón működik a létezésben, az bármely bolygó bármely tanácsa, 
lénye előtt tiszteletre méltó. Így, nem faj, vagy fajta kérdése a rosszakarat, vagy a jó akarat, hanem 
ébredettségé, tompultságé, vagyis bensőnktől való eltávolodásunk, illetve ahhoz való közelségünk 
mértékéé.  
Nem különlegességben kell kitűnni, hanem erényekben. 
Lehet rosszba születni, de jóvá válni, és lehet jóba születni, de rossz szándékúvá válni. Az eszmélők 
előtt elmarad a fajta jelentősége, és tündököl a minőség. Csak a feledők foglalkoznak 
megkülönböztetéssel; az összehozók szükséges különbség-tevéssel, és összehozással állnak a 
dolgokhoz. Az ilyenek elmondják nekünk, hogy bármilyen lények is vagyunk, nincs más dolgunk, 
mint bölcsekké válni, és minden világ bármely lénye, tanácsa előtt megállhatunk, mert minden világ 
tanácsa, és lénye ugyanaz előtt a teljes Valóság előtt felel, mint mi, és minden világ bármely tanácsa, 
lénye előtt is azok – akár emberek is – a példaképek, akik ebben éberen járnak.  
… 
Csak az az egyház kerül válságba a külvilág változóinak feltárulásától, amelyik nem a változatlant 
örökíti, hanem tévedést mutat fel. Amelyik egyháznak nem csupán hívői vannak, hanem bölcsei, az a 
valódi egyház, amely nem intézmény, hanem közösség, és mivel nem kívülről, hanem bensőjéből 
fakad a tudása, az eszmélete, nem kerülhet válságba, nem omolhat össze semmilyen külvilági változás, 
krízis, szélfordulás okán sem. Amelyik egyház nem dogma, nem ítélet, nem félelem, nem intézmény, 
nem épület, nem adó, nem tized, nem bűn, nem bűnhődés, nem gonosz, nem térítés, nem elvárás, nem 
parancs, nem tiltás, hanem szeretet, nem birtoklás, hanem azonosulás, nem vezeklés, hanem 
megbocsátás, és bocsánat, soha sem kerül válságba. Amelyik egyház szerves, és nem gépezet, hanem 
Élet, Világosság, bölcsesség, méltóság, látás, gondoskodás, barátság, természet, gyönyörködés, 
szerelem, kiteljesedés, emelkedés, átszellemülés, átszellemítés, életöröm, boldogság, kaláka, család, 
szabadság, az nem kerül soha válságba. Az ilyen egyház nem vallási fogalom, hanem valóság. Az 
ilyen egyház nem félők egymásra utaltságából művileg összetartott intézmény, amely állami 
támogatásból, és hiszékenységből keresi a pénzt, hanem a szívben van, és legyenek bárhol is a világon 
a családtagjai, templomok nélkül is összetartoznak, mert a lényegükben egyek, és nem a 
körülményeikben. Az Élet a törvényük, a Világosság a szabályuk, a szeretet a cselekedetük, a 
bölcsesség az eszméletük, a természet a testük, és minden, mindenki a családjuk, barátjuk: a 
teremtettek is, a teremtők is, nevezzék azokat akár ördögöknek, vagy angyaloknak, istenségeknek, 
vagy bármiknek.  
 
Tisztelet azoknak, akik tudják, hogy a labirintus bejáratánál már elérhetnénk a kincset, ha áttörnénk 
egy fokossal az egyből ott lévő, szemközti falat, de Ők inkább távolról vigyázva figyelnek ránk, és 
ránk bízzák, mit teszünk, hagyják, hogy saját döntés alapján törjünk, vagy menjünk végig a labirintus 
útjain. Azért hagynak, mert tudják, hogy ha fokozatosan világosodók vagyunk, akkor csak ily’ módon 
válhatunk olyanokká, akik észreveszik a célban a kincset, és akik a Valóság értékrendje szerint 
leszünk majd képesek értékelni azt. Ha pedig törőkként is képesek vagyunk a teljesedésre, akkor meg 
azért minek szólniuk; hiszen arra is magunktól jöhetünk rá a leginkább.  
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Köszönet a látóknak, akik elmondják nekünk, hogy a feledésből szemlélők, akik a félelemből, és 
vágyból kitekingetve káoszt akarnak látni, magukból kiindulva egoistának vélik a gondoskodókat, és 
önösnek hiszik Őket. Lám, pedig a látók nem önösség, hanem ön-azonosság, Valóság-azonosság, 
egység, a teljességből történő szemlélés, és megnyilvánulás. Olyan ez, mint ahogyan a Nap süt önnön 
természete által, azok számára is, akik vakok.  
A napos, egység-ember az egyenességet vállalja az önazonosságban, és nem a népszerűséget a 
hazugságban. Mindannyian a Világosság előtt kell, hogy megálljunk végül; ki az, aki az emberek 
dicséretéért elcserélné a Világosságban megállását?  
Csak azok akarnak a mennyben poklot látni, akikben a pokol van otthon. Csak azok akarnak hibát 
találni a teljességben, akikben a tisztaság csupán elképzelés, vagy annyi sem. 
Gondoljunk jó szívvel a gondoskodókra, akik figyelnek a csend mondandójára, akik értünk égve 
hagyják ez ige által, és a szív-lélek, az agy-szellem által működni, munkálkodni hagyják a testi 
valójukat, anyagi részüket! Ők – az abszolútum által megszólítottak – a következők közül 
választhatnak: vagy megtagadják a lelket, a szellemet, hogy az emberek ne gyűlöljék Őket, hanem 
kedveljék, vagy kénytelenek elviselni az emberek rosszallását, hogyha nem mondanak ellent a lélek, 
és a szellem igazságának, mértékének, Valóságának. Megkérdezheti magától a szív-szólított, hogy 
melyik okoz nagyobb sajgást Őbenne: az emberek rosszallását elviselni a Való egyenességében, vagy 
a világrontó ferdültség, kibillentség állapotában tetszelegve, beteg szférában oda illőként, a betegek 
elismerése mellett túlélni valahogy? Arra jut, hogy inkább valljon kárt valaki a ferdeség előtt, mint az 
egyenesség előtt. Mert, ha a hazugságba illők vagyunk, és eladjuk a világot a betegségnek dicséretért, 
jóváhagyásért, annak az egész világ kárvallottja; ha viszont igazsággá, egyenességgé, Valósággá 
minősülünk, és csend vagyunk a csenddel, gondoskodás, és felmutatás a létünk, az az egész világ 
hasznára, gyógyulására válik. Csupán nekünk kell sajognunk keveset az emberek rosszallása miatt.  
A mérlegen, tehát, egy kis kellemetlenség – amely illúzió – a mindennel harmóniában lévő, élő jóért 
áll most a minden romlását kiszolgálandó, múló jólét – amely szintén illúzió – ellenében.  
Többségünk is választ nap, mint nap, és elbukik nap, mint nap. Megélhetésért eladja az Életet, 
tananyagért a tanításokat, külcsínért a szépséget, pénzért az értéket, szóért a jelentést, vigyorért a 
mosolyt, kéjért a gyönyörűséget, tudományért az igazságot, vallásért a Valóságot, betegségért az 
egészséget. Eladja iparért a természetet, élményért a szerelmet, elismerésért a szeretetet, 
érvényesülésért a tisztaságot, tulajdonért a mindenséget, politikáért a közösséget, hatalomért a 
teljességet, gazdaságért a harmóniát, rendszerekért az emberiséget, izmusokért a bölcsességet. 
Tisztelet azoknak, akik vállalják a kellemetlenséget a bölcsességben, és nem csak hordozzák, de 
képviselik is a Valóságot, az Egyet. Tisztelet Nekik, mert létezésükkel felmutatják, hogy a rendszerek 
elmúlnak, míg az abszolútum Világossága örök. Azt kérik tőlünk: „legyetek igazak… mert a 
hazugsággal tartókról csak időlegesen nem derül ki, hogy a hazugsággal tartottak… ám, végül 
mindenki hazugokként emlékezik majd rájuk” és azt is mondják: „de ne csak ezért akarjatok igazakká 
lenni, hanem mert a hazugság csupán része a világnak, míg az igazság az egésze! A hazugság 
mindenkit, Titeket is felfal; míg az igazság mindenkit, Titeket is táplál!” 
Mindegyik rendszer elbukik, ha az erény nem a középpontjában van, hanem a perifériáján.  
A keresők természetesen azt mondogatják, hogy minden relatív, így az említett erény, vagy az igazság 
is szemszög kérdése lehet. Nem az. Épp onnan ismerhetjük fel legbiztosabban, hogy baj van, ha azt 
gondolják: minden nézőpont kérdése. Úgy vélik, hogy az erény is relatív, amikor nézőpont kérdésének 
tartják, kívülről szemlélik, és saját, meg mindenki látását kitakarják. Ám, amikor nem szemlélik az 
erényt, hanem egyek azzal, akkor élik, és mindenük, minden irányba azt sugározza, és mindenben azt 
látja meg. Csak, akikben nincsen az erény, az látja mindenben az erénytelenséget. 
Az eredeti erény nem szempontfüggő, hanem konstans-abszolútum.  
Köszönet a látóknak, akik például adják az alkotás, és örökítés folyamatát! Elmondják, hogy minden 
népi, vagy szerzett, írt műnek van olyan dimenziója, amely csak a hallgatója, olvasója számára létezik. 



Ez benne a legizgalmasabb, hogy szabadon értelmezhető minden alkotás; de kérik, figyeljünk arra is, 
hogy a népművészetben átöröklődött egy mögöttes, tanítás számba menő jelképrendszer, tudásanyag, 
és az bizony azt jelenti, amit jelent, nem bármit, amit bele magyaráznak. Amit a költő gondol, amikor 
a verset írja, és amit az olvasó gondol, amikor olvassa, ezer dologban különbözhet, de azért a versnek 
a valódi valósága az, amit a költő gondolt, amikor írta. Ha akad olyan olvasó, aki a költő dimenzióját 
is, és a sajátját is, meg az olvasótársaiét is meg tudja élni, az a költő munkásságának, a versnek 
értelmet ad, és az olvasók között az olvasó abszolútumává teljesedik ki. Értelmét veszíti itt is az idő 
fogalma, mert kiderül, hogy a befogadó azzá az eredetté teljesedett, amelyből a költő a verset 
megtestesítette. Ráadásul a költők közt is van teljes valójú, és az ebben a minőségében írott verseiben 
a teljesség Valósága is ott van. Boldog, aki fogadja, és emelkedik.  
Vannak szabályok a köz részére alkotott művek tulajdonjogára vonatkozóan, és ezek közül az egyik 
az, hogy a kiadott vers, dal, köztérre kitett szobor, állami tulajdonú festmény, tárgy a felavatásától, 
átadásától számítva köztulajdonnak számít, amely felett már nem az alkotó rendelkezik, hanem a köz. 
Szép dolog ez, hiszen mennyire jó magunkénak érezni, sajátunkká olvasni, gyönyörködni, értelmezni 
egy művet. Akik szemszögekről beszélnek, e téren igazuk van, ebben a példában viszont arra „világít 
rá a napsugár”, hogy a figyelmünket a barlangrajzoktól indulva a népművészet abszolút dimenziójára 
irányítsuk, amely nem relatív, nem szemszög, nem ízlés, nem "szerintem" függvénye; hanem egy ősi, 
átörökített üzenet, amelyet nem osztályozni, besorolni, nem véleményezni kell, hanem érteni, 
befogadni, és megköszönni. Ez az üzenet folyamatos, szerves, töretlen, soha meg nem szakadó, és 
változatlanul végig vonuló a legelejétől mind a jelen figyelmünkig. Azt kell kérdeznünk, hogy mit 
üzent, mit akart mondani nekünk az Ősünk, és csak utána foglalkozzunk minden más részlettel!  
Hála a gondoskodóknak, akik elmondják nekünk, hogy a tudományt, a vallást, miegymást ki is lehet 
találni; a bölcsesség viszont nem kitalált, hanem kint-bent megtalált, megélt, és részünkké lett valóság. 
Csak azok gondolnak bármi furcsát a bölcsességről, akik nem találkoznak vele önmagukban; csak, 
akikben otthon van, és él a bölcsesség, azok ismerik a jeleit, a mibenlétét.  
Ha az említett bölcsességet még át is tudjuk örökíteni, mint pl.: a népművészetben, akkor az csodálatos 
dolog. Annál már csak az örömtelibb, ha az üzenet címzettjei adatvesztés nélkül, torzulás nélkül a 
teljes üzenetet annak összes dimenziójával a magukévá teszik. Ha az üzenet nem akad el a feladónál, 
vagy a postásnál, akkor már csak a címzettnek dolga, hogy fogadója, értője, és tovább adója legyen. 
Az eredeti üzenet, az eredeti erény, az eredeti bölcsesség, az eredeti ok, az eredeti információ, az 
eredeti Valóság nem vélemény, nem szempont, nem ízlésfüggő, hanem abszolútum, és konstans.  
Hálásak vagyunk az igazaknak, hogy elmondják nekünk: az abszolútum mindennek az eredeti 
teljesség-állapota, és teljesség-minősége, valamint az elveszettek részéről az abszolútum újból 
„elnyert” teljesség-állapota, teljesség-minősége.  
Akik részletekhez viszonyítanak, káoszt találnak; akik az abszolútumhoz, a konstanshoz 
viszonyítanak, élő szervezetet, harmóniát, igazságot, Valóságot, bölcsességet, Világosságot látnak. 
Akik a halállal töltekeznek, árnyékolnak, árnyékok, vagy árnyékban senyvednek; akik az Élettel 
töltekeznek, azok bölcsességre, és szeretetre lelnek, a Nap okával, abszolútumával, az Eredet-nappal 
minősülnek Eggyé. Méltán illik rájuk a „naposok” név. Még a csillagok is árnyékot vetnek az Ő 
Világosságuktól, mert az a Világosság nem anyagi fény, hanem arra nincsen szó. 
Volt, van, lesz az EGY. A Szellemben Lélek, abban megnyilvánult először az Információ, lett Hang… 
más szóval Ige, lett Fény, és hetvenkét Eon, háromszázhatvanöt égbolt, megszámlálhatatlan angyal, 
minden Eonnak Archonja, slevje, és fénymagjai, fénygyöngyei, amelyek útjukat járják a kiteljesedés, a 
teljessé egészülés felé… és az önmegváltást követően a Nagy megváltáshoz segítségül adják magukat. 
Köszönet Nekik, hogy elmondják a hívőknek, a vallóknak, hogy nyugodtan tiszteljenek bármely 
istenséget, mert megérdemlik azok az istenségek is a tiszteletet… de közben jó, ha tudják, kikhez, 
kihez imádkoznak. Legtöbben azt hiszik, hogy az úgynevezett „Istenhez” imádkoznak, közben e világ 
teremtőjéhez imádkoznak. Az Isten nem csak ezt a világot teremtette, az EGY maga az egész 



Multiverzum, és annak oka, sőt, következménye is legvégső soron. Imádkozzanak bárkihez, bármihez, 
tiszteljenek bárkit, és bármit szabadon… de, ha a Valódi Egyet keresik, és Őhozzá akarnak imádkozni, 
tudják mindazt, amit most elmondtam! 
Végtelen, egymásban élő univerzum járja táncát Multiverzumként. A Világosság, és Élet Egy Valója 
áthatja, és magában foglalja a többit, amelyek csak magukat, vagy a lejjebbieket látják. Az egy-
emberek áthatják, és magukban tartják a sok-embereket, akik csak magukat bírják el, vagy magukat 
sem. Csak a teljesség látja a részeit; a részek csupán önmagukra figyelnek. Csak a való-teljesség bírja 
a hiányt, a többletet, a hibát, a végtelent, az örököt, a mindenséget, az ürességet; a többiek még 
magukat sem bírják. 
A Multiverzum embernek nevezett élő részei az éberség, és feledés korszakait, pulzálását állják ki 
léteik során. Fényben nemesülnek, barlangokba örökítenek. Fényben virulnak, barlangok falán üzenve 
mentenek át. Nem barlangokban élnek; oda csak üzenni, örökíteni járulnak. Nem a barlangok szülöttei, 
hanem a Világosságé; a barlangokba csak átvészelni húzódnak be, és amit ott hagynak, azt nekünk 
szánják. Amikor mi megyünk barlangokba, mi is ezért fogunk menni. Amikor mi írunk, dalolunk, 
alkotunk, mi is ezért tesszük. 
Égáldottak, akik elmondják nekünk, hogy a tudatlanság, és a bölcsesség, vagyis a lelki-szellemi éj, és 
a lelki-szellemi nappal váltakozásainak vagyunk átélői, és több emberiségnyi múltból kiált utánunk az 
ébren tartó hang, melynek szava, hogy ne féljünk, hogy maradjunk ébren! Bármilyen hatalmas is a 
lelki-szellemi elsötétülés a társadalomban, mi a Világosság helyőrségei maradjunk! Ne féljünk! 
Maradjunk ébren, és az éberek üzenjenek, hagyományozzanak, felmutassanak, gondoskodjanak! 
Akik az elsötétülés korszakaiban jobb, bal, egyik, másik oldal, egyik, másik véglet szempontjai szerint 
szemlélnek, értelmetlen kavalkádot szemlélhetnek, és nyughatatlan sokadalommal kölcsön hatnak 
szüntelenül; ám, akik az aranyközépbe helyeződnek, és az örökből, a végtelenből szemlélik a 
sokadalom táncát, azok számára feloldódnak a szemszögek az abszolút látásban, amelyben eggyé 
minősülnek az Eggyel.  
Az aranyközép nem „liberalizmus”, nem szempont kérdése, és semmiképpen sem kompromisszumot 
jelent! Nem langyos, szürke, azonos hőmérsékletű, massza állagú kompromisszum, hanem a 
bölcsesség jó szándéka szeretetben, amikor egy mindent látó a mindentudása mellett a legmegfelelőbb 
útra lel, és arra rá is mutat. Én-megváltása során rálel, és a nagy megváltáshoz megeső szívvel 
önmagát adása, és gondoskodása által rámutat. Az elsötétedés korszakaiban a feledéstől szenvedő, és 
szenvedtető emberek segítségére siet. Könnyes, mély levegővétellel, fényörömben köszönjük az 
aranyközép-emberek gondoskodását. 
Az aranyközép nem szerződés, nem kiegyezés, nem megegyezés, hanem eltávolodásban a konstanshoz 
viszonyítás, aranykorban a konstanssal való azonosság; feledők részéről a konstanshoz való 
viszonyítás, ébredettek részéről a konstanssal való azonosság. 
Míg feledők határoznak, szerveznek, rendeznek, míg részek, szélek, szempontok, ellentétek fognak 
háborúzni bennük, addig a külvilágban is háború testesül. Jobb szemünk a Nap, bal szemünk a Hold. 
A Multiverzumban a mi közvetlen hagymánk fölfelé nyolc kapu, és egy fátyol, lefelé velünk három 
kapu… befelé, balra van a fölfelé, és kifelé, balra van a lefelé. A legbenső-legfelső a tizenharmadik 
eon a végtelen, és örök... onnan szól mindenben a Tűz, és azt mondja: "Csak akkor harcoljatok, ha 
lovagokká lesztek, mert amíg csak katonák, harcosok, forradalmárok vagytok, akkor is elvesztek, ha 
győzelmet arattok! A lovagok pedig látják: egyetlen győztes forradalom létezik, az pedig a szeretet, a 
lélek-szellem forradalma: a bölcsesség forradalma. Emeljétek fel magatokat a bölcsességbe, és 
bölcsességetekben emeljétek fel ellenfeleiteket is! Nem akkor ér véget a több ezer éves háború, ha 
erővel legyőzitek az ellent, hanem akkor, ha bölcsességet ajándékoztok Neki, és megszűnik ellennek 
lenni. Így menthetitek meg magatokat, egymást, az ellent, és a bolygót is." 
Mit jelent mindez a keresők számára? 



Köszönjük az abszolútnak, hogy sugározza: egyetlen győztes forradalom létezik, és ez a lélek, a 
szellem forradalma, amely bölcsességet ajándékoz a nemzetnek, még az ellenfélnek is, és ennek 
folyományaként elmarad a háborúskodás. Az ellenfél felemelése a záloga a jóra tekintők életben 
maradásának, a világ fennmaradásának, az ellenfél fennmaradásának.  
Ha az ellenféllel harcolnánk, veszítenénk… mert a jóra tekintők a lélekben győzhetnek, vagy az 
ellenfél bölccsé emelésével az anyagban… de az anyagban máshogyan sosem győzedelmeskedhetnek, 
hanem menekülnek, tovább állnak, amíg már nem lesz hová tovább állniuk, csak befelé, vagy az 
örökbe.  
Az elsők helyőrségei, a Valóság naposai békés korszakokban tanítók, sugárzó, felmutató szelídek… és 
vándorolnak, amikor sanyargatják a népüket a rablók. Papok az arany mezőkön, és nemes lovagok a 
kényszerű védekezések üszkös völgyeiben. Éteri kegyet fogadnak, és kegyesek: kegyelmeznek. Nem 
támadnak. Nem ölnek, csak elveszik az ellenfél harci kedvét. Kitérnek a támadók elől, tanítják, vagy 
eltántorítják azokat a rossz szándékaiktól, vagy, ha ez nem sikerül, akkor életet kímélőn elriasztják a 
hadat. Önzetlenek, óvók, gondoskodók, szeretők, ajándékozók. A tolvajt megtanítják ajándékot 
fogadni, és ajándékozni. A vérszívót tejre szoktatják, és sajátjukként nevelik fel erényben, szeretetben, 
bölcsességben. Reménytelenségben bujtatók, átmentők, rejtezők, rejtekadók. Örökök, ajándékozók, 
felmutatók. Háttársak, és azért munkálkodnak, hogy az ellenfél baráttá legyen, nem azért, hogy 
elbukjon. Azt tekintik győzelemnek, ha az ellenfelet Világossággal, Élettel, bölcsességgel, szeretettel 
sikerül megajándékozniuk. Azt tekintik győzelemnek, ha elmarad a viszálykodás. Ilyenek a háttárs 
lovagok.  
Elmondják nekünk, hogy csakis aranykorokban jó az egymásért élőknek. Az egymásért élők a sötét 
időkben, ha nem világolnak, vándorolniuk kell. A történelem újra, és újra nem más, mint az egymásért 
élők menekülése a másikból élők elől, és a bölcsek igyekezete a másikból élők felemelésére, a 
bölcsesség örökítésére. Az egymásért élőknek – mellérendelőknek – csak akkor nem kell 
vándorolniuk, ha úgy tudnak világolni, hogy bevilágolnak minden vidéket a bolygón, és az emberben 
– az alárendelőkben is.  
Nagy öröm tölti el Őket, ha teljesedő üldözőket látnak. Arra gondolnak, hogy milyen jó lesz a 
megérkezés nyugalmában, ahol már nem számít majd, hogy hogyan értünk oda, hanem csak az, hogy 
együtt vagyunk. Arra gondolnak, hogy csak egyetlen győzelem van, ha minden, és mindenki győz; az 
ellenfél is. Mindenki győzelme pedig, csakis a bölcsesség, szeretet által valósulhat meg. 
Köszönet a katonáknak, akik harcossá, a harcosoknak, akik lovaggá emelkednek. Köszönet a 
lovagoknak, akik bölcsek, papok, nemesek, igazak! Köszönet a legszegényebb, legszerényebb, 
legkisebb, legutolsó, teljes, Valós, bölcs, látó, láthatatlan pap-lovagkirályoknak! Köszönet a 
naposoknak, és párosaiknak. 
Köszönet a valóságosaknak, mert világolnak, és elmondják nekünk, hogy az említett bölcsesség által 
tudni fogunk, a tudás által megszűnik a félelmünk, ettől elcsendesednek vágyaink, és ettől harmónia, 
béke, szeretet lesz bennünk. A benső békénk aztán kint is békét hagy maga után.  
Hála a bölcseknek, akik elmondják nekünk, hogy a békéért nem háborogni kell, hanem megnyugodni; 
és, hogy mindenre a bölcsesség a gyógyszer, mert az hozza el a benső teljességet, egészséget, amelytől 
aztán a külső egészség is megjelenhet. Az egészséghez lelki-szellemi egésznek kell lenni; ahhoz pedig 
bölccsé kell lenni. 
Köszönet a felmutatóknak, a valóságosoknak, akik hasonlatosak azokhoz, akik a legszörnyűbb rémet 
is meggyógyítják, etetik, nevelik, művelik, ha az rászorul erre. Az úgynevezett „Sátánt” sem; és 
embergyűlölő, emberevő, gyilkos, természetromboló éhséglényeket sem hagynak magukra 
eltévelyedésükben, szorultságukban, bajukban. Arrogáns az ember, aki önösségben teszi ezt; de maga 
az áldás, és Valóság az ember, aki teljességében teszi. Épp az az ember lenne egoista, aki 
népszerűségért, istenek, angyalok, emberek imádatáért tenné ezt; de amelyik ember, vagy más lény a 



valósága szerint, természetéből ezeket nyilvánítja, az: névtelen, mindennemű, eredeti, éber, azonos, 
egy, és kis igényűként, utolsóként, láthatatlanként lépdel közöttünk, hogy meg ne botránkozzunk.  
Amikor a tiszteletre méltó igazak rejtekszóval szólnak, így beszélnek hozzánk: 
Anyagi értelemben véve: a Napon csak olyanok élnek, akik azonosak a Nappal; ha olyanok lépnek a 
Napra, akik nem azonosak vele, vagy azonossá válnak azzal, vagy elégnek. Ha a Napon élők lépnek a 
Földre, minden elég. 
Lelki-szellemi értelemben véve azonban, ha a Földön élnek olyanok, akikben a Nap világol, és él, 
akkor Ők mindenre áldást jelentenek, mindent megvilágosítanak, éltetnek, gyógyítanak, és 
elrejthetetlenek, tündökölnek, sugároznak, kilátszanak a Föld dolgaiból.  
Az ilyeneket csak vendégül látja a Föld, és csak az örvend jöttükre, de a földesek űzik, marják Őket, 
mert a Naphoz tartoznak. Ám, amikor a Napba lépnek, otthonra lelnek, és nem lesznek üldözve többé.  
Azt a földesek is tudják, hogy akikben Nap van, Napot örökölnek, akikben Föld van, Földet 
örökölnek; de azt csak a naposok látják, hogy akikben menny van, mennyet örökölnek, akikben pokol 
van, azok is mennyet örökölnek legvégül.  
Csak a napos az, akiben helye van a Napnak, a naposnak, a Földnek, a földesnek, a mennynek, és a 
pokolnak… a földesben, poklosban nincsen helye a mennynek, a naposnak… a Napnak.  
A földes, poklos befogadásra lel a mennyben, a naposban… a menny, a napos, a Nap nem talál 
befogadásra a földesben, és a poklosban. Azonban a mennytől, a Naptól, a naposoktól Életet nyernek a 
földesek, és poklosok… míg a menny, és a naposok a földesektől csak könnyet, és a poklosoktól csak 
halált nyerhetnek.  
Akikben pokol van, azok a poklot teremtik, akikben menny van, azok a mennyet teremtik, akikben 
tévedés van, iskolát örökölnek, akikben Valóság, azokban éber az Egy, és azok éberek az Egyben. 
Mivel az arany – szellemi-lelki értelemben véve arany – arannyá minősít, emiatt minden arannyá 
minősül, és aranyként arannyá minősít. Minden arannyá lesz, s az arany arannyá tesz. 
 
 
#08 
 
Tisztelet a bölcseknek, akik arra kérnek bennünket, hogy keggyel viseltessünk minden út iránt! Ezzel 
nem a vallásokat mentjük meg, hanem az embereket… mégis, ha az emberhez hozzá tartozik a vallása 
is, akkor azzal együtt menekül meg. Semmitől sem fosztható meg az ember, hanem mindent 
önszántából enged el, amikor teljesebb szférákra lel. Semmivel nem terhelhető az ember, hanem úgyis 
magáénak érez majd minden jót, mihelyt maga talál rá arra. Akkor érzi igazán magáénak a jót, ha 
maga nyúl érte, és Ő találja meg. 
A világ szenved, és szenvedése a félálmosok megébredéséig tart. Ez az ébredés attól válhat 
könnyebbé, és eredményesebbé, ha az éberek kitartanak gondoskodásukban, és bölcsességgel táplálják 
a félálmosokat. 
Köszönet az ébredetteknek, mert elmondják, hogy a félálmosok, akik az úgynevezett „Istenre” fogják 
a betegségeket, tragédiákat, katasztrófákat, nem tudják, hogy nem az úgynevezett „Isten” tesz velük 
dolgokat, hanem ők teszik azokat, idézik azokat elő, vonzzák be, teremtik meg egymás, és a mi 
számunkra.  
A valóságosak elmondják nekünk, hogy az Egy az Életet, a Világosságot, a világot, azaz: Önmagát, a 
mindenséget adja a létezésünkhöz, de nem avatkozik be a döntéseinkbe. A szellemi-lelki 
ébredettségünk, vagy épp tompultságunk következménye, bölcsességünk, vagy épp bölcsességünk 
hiányának kivetülése minden, ami a testünkkel, vagy a környezetünkkel történik… és csakis a keresők 
avatkoznak be egymás döntéseibe. Ebből következik, hogy minél bölcsebbek, éberebbek, finomabbak, 
erényesebbek, nemesebbek, világosabbak, természetesebbek, élőbbek, szeretőbbek, harmonikusabbak, 



békésebbek vagyunk bensőnkben, annál zavartalanabb lehet a testi működésünk, és a környezetünk 
működése.  
Csak azok okolnak mást bármiért is, akik még saját magukat sem ismerik. Csak olyanok vádolják meg 
a teljességet, akik külön tudják magukat a teljességtől; mert akik ébren azonosak a teljességgel, azok 
maguk az ok, és okozat, így nem magukon kívülre mutogatnak. S, ha már oly mértékű ébredettek, 
akkor oly nemesek, oly valósak, hogy csakis békét okozhatnak, csakis bölcsességet idézhetnek, csakis 
természetet tükrözhetnek. 
Csak olyanok mondják a békéseket gyengéknek, akik még soha sem voltak annyira bölcsek, hogy 
békések legyenek; még soha sem voltak a legerősebbek, hogy emiatt ne támadjanak, csak 
védekezzenek; még sosem voltak mindenhatók, hogy ebből következően a nem cselekvésben 
áradjanak, és fogadjanak. Csak azok vádolják gyengeséggel a nyugalmasokat, aranyközép-embereket, 
békítőket, harc-kerülőket, védelmezőket, védekezőket, kitérőket, akik csak a múlandó erősségeket 
ismerik, és soha sem voltak tudatosan is részei a soha nem múló, egyetlen valódi, végtelen, és örök 
hatalomnak. Mindenki, aki bölcset vádol, békéset szid, teljeset hazudtol meg, éppen ezzel a tettével 
tesz bizonyságot a saját, bölcsességtől, Valóságtól, erénytől való idegenségéről és távolságáról.  
Akik tényleg az egyetlen valós, teljes hatalomban éberek, azok maguk az áradás, és fogadás, maguk a 
megértés, és szeretet, maguk a megbocsájtás, a harmónia, nyugalom, bölcsesség, és a béke.  Ők 
valóban gazdagok, mert nincstelenül is boldogok. Ők valóban győzedelmesek, mert harc nélkül, 
verseny nélkül is azok, akik: valósak, teljesek, egészek, éberek, ön-azonosak, világ-azonosak, egyek. 
Ők valóban hatalmasok, mert nem kicsiny lényükbe lopják bele a végtelen, örök, Világosságot, és 
Életet: a legtöbbet, hanem kicsiny lényüket adják ajándékba, engedik el, hogy végtelenné, örökké, 
Világossággá, Életté, mindentudássá, mindenhatóvá teljesedhessen. Ők valójában mindenbírók, mert 
nem a világot söprik be az udvarukba, hogy azt hihessék, birtokolják azt, hanem lebontják kerítésüket, 
és a végtelenség határtalanságának adják mindenüket, hogy ne az övék legyen, hanem Ők legyenek a 
világ. Ők nem találnak ki közmegegyezéses illúzió-játékokat, hogy eljátszhassák, meg lehet vásárolni, 
jelölni bárkit, bármit, és attól egymás felé majd elismerhetik, hogy az övék.  
Az Élet, a Világosság, a természet, az élelem, a víz, a hajlék, a tűz, a föld, a levegő, a bölcsesség, a 
szeretet, a szerelem mind ingyen kegyelem, és kegyetlenné teszi magát, aki elválasztja attól a létezőket 
azért, hogy hasznot hajtson.  
Csak olyanok cselekednek, szólnak az Élet, a Világosság, a bölcsesség kárára, akik külön választják 
magukat mindezektől, és ezzel saját magukra is ugyanazt a nehézséget hozzák, amit másokra osztanak. 
Csak olyanok választanak el élőket az ingyen kegyelemtől, akik külön tudják magukat attól, és emiatt 
a halálhoz tartoznak. Csak olyanok szigetelnek el lényeket a természettől, a tudástól, akik függésben 
akarják azokat tartani azért, hogy nyerészkedhessenek, urhatnámkodhassanak. Csak olyanok 
választják el tévtanokkal, hazugságokkal a lényeket a látástól, akik maguk nem a látás, és 
tudatlanságukból fakadó vágyaikat, félelmeiket szolgálják ahelyett, hogy hagynák a természetet akként 
lenni, ahogyan az a legtökéletesebben lehet. Hiszen, a természetet nem mérni, birtokolni, legyőzni, 
alakítani, szabályozni kell, hanem csak hagyni kell ahhoz, hogy a benső eredetének tökéletességéhez a 
lehető legközelebb álljon kívül is. Csak a Valóságtól önmagukat távol tudók arrogánsak, önteltek, és 
félők-vágyakozók annyira, hogy nem engedik a természetet akként lenni, ahogyan az annak eredetéből 
fakad. Saját képükre alakítják az istenségeket, a tájakat, a törvényeiket, a mértékeket, mert nem látják, 
nem érzik, nem értik a Valóság abszolút mértékét, az elsődleges törvényt, az eredeti ősképet, az eredeti 
jelentést, és értelmet. Akik nem látják az Őskép-valót, tudatlanságukra hajtogatják, amit csak érnek. 
Tudatlanságukban hajtogatják téveszméiket. 
… 
A sötétség korszakaiban a szertartások üresek, és csak kevesekben jelenik meg az azokat betöltő 
jelentésük. Aranykorokban előbb van a jelentés, a tartalom, és abból adódik a szertartás; előbb van a 
lélek-szellem, és arra terem a test; előbb van a gondolat, a művész, a festmény, és a köré készül keret. 



A sötétség korszakaiban az alakoskodás, a hencegés, a vádaskodás minden hősiesség, és 
közmegegyezés alapú a törvény. Aranykorokban ekét fognak a lovagok, bölcsőt faragnak a honatyák, 
bölcsességet sugároznak a legkisebbek is, és szentéletű békében élnek a legügyesebb vívók, íjászok is. 
Aranykorban nem kitalált szabályok összessége a törvény, hanem az elsődleges, eredendő, abszolút-
konstans Valóság: az Egy maga. 
Sír a szív a kegyetlenségek láttán, de ember nem ítélhet, csak az emberen felüli, emberen belüli: az 
Egy Valóság. 
Az anyagban az erő-ellenerő határoz; aki hadtestet állít, csak azt éri el, hogy az ellenfél is hadtestet 
állít. Ki a szuperhős, ki nem az… hát, aki harcol, harcban hal meg, aki háborút szít, az a nemzetet 
veszélyezteti… hozzon áldást inkább, keltsen jó hírt, gyámolítson gyengét, gondoskodjon a 
szegényről, betegről, gyerekről… még az ellenségről is, aki győzelmet vár magától! Az szuperhős, aki 
könnyezik a fájdalmas örömben, amikor a nemzetéről van szó… és teszi mindezt nem bánatában, nem 
gyengeségében, hanem erejében, bölcsességében… mert nem a szájhősség, a keménység, a 
vagdalkozás az erősség, hanem a legnagyobb erő a bölcsesség, az ebből adódó szerelmetes ember- és 
nemzetszeretet, és a szeretetből adódó békesség. Nemzetszeretet, mert egymást támogatva, megvédve, 
szeretetben, tanításban… egymásból születtünk meg e Földre. Kis család vagyunk a kicsi ég palástja 
alatt, és nagycsalád vagyunk a nagy ég palástja alatt. Köszönet a fiaknak, lányoknak, apáknak, 
anyáknak, nagyapáknak, nagyanyáknak, ősöknek, akiknek könny szökik a szemükbe a kis családért, a 
nagy családért. Köszönet a valóságosoknak, akiknek könny szökik a szemükbe a teljes családért: 
minden népért, és minden lényért a Multiverzum látható, és láthatatlan frekvenciáinak összességében!  
Csak sötét korszakokban léteznek olyan szemek, amelyek idegennek látják a nemzetet, és a népeket, 
az utakat, és a célokat. Aranykorokban nem külső célokra kényszerítenek tömegeket, hanem 
mindenkiben világol a Valóság, amely egy rezgésűként összetart minden lényt. Csak a sötétség 
korszakaiban tesznek a vértől függővé bármit is; de akik csak a vérig jutnak szenvedést hoznak a 
világra.  
Aranykorokban a szellem, a lélek „vérvonalára” tekintenek. A táltos Buddhához, Krisztushoz, 
Mánihoz imádkozik… ez csak azok számára nem összeegyeztethető, akik a bajokra akarnak figyelni, a 
többiek, akik a jóra figyelnek, meglátják, hogy jóság imádkozik jósághoz, lélek ismer fel lelket… 
rosszaság nem imádkozna jósághoz. A Világosság, az Élet, az erény, a bölcsesség, a szeretet megléte 
az emberben, és más lényekben: ez a lélek, a szellem „vérvonala”. Mindaz, aki ehhez a szellem-lélek 
„vérvonalhoz” tartozik, könnye, megeső szíve, gyönyörködése, gondoskodása, felmutatásai alapján, az 
Egy nemzetének gyermeke, bármilyen vallás, vagy nép, vagy égtáj rabja is volt mindeddig a 
vérhatározta holtidőkben. 
Csak a bölcsesség hiányában szenvedők, s ez által szenvedtetők maradnak, és marasztalnak a vér, a 
határok, a szabályok, az elvek, a tudományok, a vallások, a politika, az ellentétek, a versenyek, a 
forradalmak, a csatározások börtönlabirintusában. 
Köszönet a bölcseknek, valósoknak, akik elmondják, hogy mégis ezekben, a magukat kábítókban, 
magukat, és egymást ámítókban, szenvedőkben, és szenvedtetőkben van a Föld reménye. Elmondják, 
hogy mindezek megébredéséért élni a valódi kaland, az aranykavicsos út. Elmondják, hogy a jóra 
tekintők az eredetben győzedelmeskednek; az anyagban azonban csakis olyan arathat győzelmet, aki a 
legkisebbért is veszíteni képes… és igyekszik sokáig létezni, hogy minél többekért veszíthessen: 
adhasson oda mindent.  
 
 
A megváltoztathatatlan megváltoztatása. 
 
Az explicit memória, a szokványos értelemben vett emlékek tárolója. Az implicit memória a 
gyermeklét első félöntudatlan korszakának képi-emlékmentes, érzelmi emlékraktára. Más is, de a 



témánk megértéséhez elég most ennyi. Ha ebbe a raktárba traumák érzelmi emlékei halmozódtak, 
akkor a későbbi létünk során pszichikai anomáliák, vagy pszichikai alapú, akár testi rendellenességek 
is jelentkezni fognak. Ha csak a legártatlanabbakat említem, ízlés, hajlambeli devianciákat mondok. A 
rosszabb részét már kórházban, börtönben, fejfán kiírva láthatjuk viszont! Tévébűnt elkövetők 
híradóban is. ☺ 
Neveltetéstől is függ, hogy kinek milyen értelmi, és érzelmi intelligenciája van. Akinek az implicit 
memóriája traumákkal lett telítve, sajnos balra el, jobbról démonok kórusa. Onnantól az explicitbe már 
lehet akár Milarepát is tölteni, az „halottnak a csók”. 
A szomszédunkban van egy németjuhász kutya, idegbeteg, pedig látszik rajta a barátkozás szikrája, de 
idegbeteg. Gyerekkorában rontották el, és így, öregen már, ha kedvel, és vár minket, azt is idegbeteg 
módokon tudja csak kifejezni. Houston kilép, vége! 
Kivételes helyzetben vannak, akiket akartak, szerettek a szüleik, akik nem voltak kitéve elhagyatás, 
éhezés, szomjazás, harag, bántalmazás, halál veszélyének.  
Akik viszont igen, azoknak az implicit memóriájában olyan „kisördög” tombol, amit a későbbiekben 
az explicit memóriába táplált bármilyen tudással is aligha lehet jóvá nevelgetni. Nos, épp emiatt kell 
itt, kérem a csoda fogalmáról beszélnünk. Ugyanis míg kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen 
reménytelen helyzettel állunk szemben, szeretettel, gondoskodással bölcsességre vezethető minden 
ilyen embertársunk, és a bennük meghonosodó bölcsesség által csoda történik. Megváltozik a 
megváltoztathatatlan. Ennek nem lehetne megtörténnie, mégis megtörténik.  
A vallások ezt kegyelemnek nevezik, a nyitottak szerencsének, a tudomány rendellenességnek… és 
van, akik egyszerűen csak zavarnak az erőben. Ám, ha jobban belegondolunk, zavar, zavar ez, de pont 
nem az erőben, hanem az erőtlenségben. „Ha jól tévedek…” – szoktuk viccesen mondani, és igen: a 
remény a reménytelenben zavar, de csodálatos zavar! A bölcsesség a tompaságban, az ébredés a 
rémálomban, a Világosság a sötétségben, az eszmélés a bizonytalanságban, a szeretet a gyűlölet-
társadalomban, a bizonyosság a félelemben, a megnyugvás a stressz-közegben, a kegyelem a vétkek 
között, a megbocsájtás a szorongatottságban, szényenben mind zavar, de jó értelemben vett zavar.  
Racionális módon átgondolva feloldhatatlan gátak, kibogozhatatlan csomók, kitisztíthatatlan 
csatornák, felszabadíthatatlan dolgok szabadulnak fel az irracionálisnak tekintett szeretet, bölcsesség 
által megébredő Világosság, és Élet hatására. A bölcsesség meghozza az együttérzést, az együttérzés 
beengedi a szeretetet, a szeretet eggyéforraszt a Világossággal, és Élettel.  
A test, az anyag csupán testekkel, anyaggal operálhat; a lélek viszont mindennel. A finom áthatja a 
sűrűt is, de a sűrű csak önmagát. Ezért van, hogy minél finomabb rezzenésű, vagy a legfinomabb 
rezzenetlen az erő, annál áthatóbb, és gyógyítóbb, éltetőbb. S, mi lehetne éltetőbb, mint maga az Élet? 
Mi volna fényességesebb, mint maga a Világosság? Azt pedig, hogy e kettő valójában Egy, már 
mondani is felesleges. Így, egyértelmű a válasz, ha feltesszük a kérdést: ugyan mi hathatná át, 
gyógyíthatná meg, lenne áldásosabb hatással a testre, a világra inkább, mint az a lélek, Szellem, 
Világosság, és Élet, amelyből kiáradt, vétetett, elszármazott? 
Ahogy fent, úgy lent. Ahogy bent, úgy kint. A lét maga csoda. Aki ezt látni képes, abban is tud hinni, 
hogy a látszólag megváltoztathatatlan is megváltoztatható. A hatás-ellenhatás elve csak anyagi fizika; 
a teljes világ sokrétűbb. Működése nem korlátozódik csupán fizikára, tudományra. Inkább áradás-
fogadás, és felszabadítás lényegű… és az Eredete, Valósága felé szabadul fel.  
„A kegyelem eszközévé lenni” – idézem most a papok ezzel kapcsolatos zsargonját. A helyesen 
működő szuperhős, ha papok beszélnének erről, bizonyosan úgy mondanák: a kegyelem eszköze.  
Szereplők: az elveszettek, a szuperhősök, a kegyelem, és az Egy. 
Figyeljük meg a család ősi értelemben vett működési modelljét!  
Atya tanít, okít, erősít. Anya óv. Mindkettő nevel, szeret, táplál. Atya közvetetten etet, anya 
közvetlenül, majd közvetetten. Atya közvetetten etet ugyan, de végül olyan tudásra vezet, amely 
alaklmassá tesz arra, hogy az anya-forrás helyett az Egy-forrásból táplálkozhassunk közvetlenül.  



A még oktalan gyermek természetesen rosszalkodik. Az atya előbb megtanít a tanulságra, majd 
megbocsájt. Az anya hagyja, hogy az atya a tanulságra oktasson, majd megjelenik, minőségét a 
helyzethez adva közbenjár, hogy az atya szíve is olyan gyengéddé váljon, mint az Övé. Az anya 
minőségének megjelenése által válik lehetővé az atyai megbocsájtás, és a családi harmónia. Mindenki 
tanult valamit, és fő, hogy végül minden rendbejött. A fő, hogy megérkeztünk, és nem foglalkozunk 
azzal, hogyan jutottunk oda. 
Akik Atyával, Anyával, Fiúval, és Szentlélekkel példálóznak, ugyanilyen modell szerint teszik. 
Ezekkel a szavakkal nevezik meg a Multiverzum aspektusait. Mi meg elcsodálkozhatunk, hiszen 
vallás-függetlenül is simán érthető, hogy mit akarnak mondani.  
Az Isten Fiának nem kellett megbocsájtani, hiszen a hagyomány szerint Ő a Szellemnek, az Egynek az 
emberi megtestesüléseként lett Fiú. Azonban az emberi családok emberi gyermekei hibáinak 
gyógyításában, egész biztosan nincsen eredményesebb, mint az égi családok égi tagjainak ereje. 
Érthetjük ez alatt ennek a metaforának a vallásfüggetlen megfelelőit.  
Amikor a papok azt hírdetik, hogy az embereket a bűneik alól az Atya oldozza majd fel, és az Atya 
megbocsájtásáért a Fiú fog közbenjárni az Anya kérésére, akkor nem esik különösebben nehezünkre 
mindennek a vallás-független megértése, és a Világegyetem aspektusaira, az Élet minőségeire, a lét 
szegmenseire vonatkoztatása. Házi feladat: ezek végiggondolása. 
Az pedig, hogy színről színre, látva láthatjuk is mindezeket, és a kisebb összefüggéseken felüli, 
teljesebb összefüggéseket is érthetjük, valamint az Egy Valóval azonosságban is szemlélhetünk, 
mondhatni pazar reményünk a sok más pazar dolog között.  
A végső beteljesedésig a kegyelem eszközeként létezni pedig, szintén kegyelemteljes állapot. 
 
A kegyelem eszközei gondoskodnak azokról, akiket implicit memóriájuk hurrikánja dobál. Úgy teszik 
ezt, hogy senki se sérüljön meg. Ha valakinek mégis muszáj, akkor az ne más legyen. 
A kockázatokról, és mellékhatásokról olvassa el a szentkönyveket, vagy kérdezze meg teológusát, 
kegyszerészét! 
 



 
 
<< „Ímhol csatolom szuperhősömet. Neve: OLTÓ... elég béna név. Civilben hajléktalan (Ottó), éjszaka tevékenykedik észrevétlenül, 
átváltozását bármilyen megfelelő mennyiségű alkohol okozza, amihez nappal koldulja össze a pénzt. Fegyverei: mittomén, gereblye, vödör, 
ilyesmik. Tevékenységi köre: gyomlálja a gazságot, elhinti és ápolja az igazságot.” / Saját ötlete alapján rajzolta: Babarci Bulcsú 
 
 



 
 
<< „MEDÁRD az Ökölbezárt átkozhatja a napot, amelyen szuperhőssé vált. Két kezében hordozza természetfeletti erejét, amely olyan 
hatalmas, hogy amint szabadjára engedné, az egész világot lerombolná. Így tehát soha nem engedheti ki. Arra van kárhoztatva, hogy két 
tenyerét összezárva őrizze ezt az erőt örök időkig. 
Talán, ha máshol, más körülmények között válik ekkora hatalom birtokosává, nem okozna neki erkölcsi dilemmát felégetnie maga körül a 
Földet, amelyet megszeretett.” / Saját ötlete alapján rajzolta: DD 
 
 
 
INTELMEK A SZUPERHŐSNEK 
 
 
Ha itt lenne egy Lovag minőségű szuperhős, vajon mivel biztathatna minket? 
 
 
Egy lovag minőségű szuperhős olyan blogot készítene, amelyen megvitató fórumot hozna létre. 
Feldobna egy-egy témát, amelyről beszélgethetnének a hozzászólók. Körülbelül ilyen bejegyzéseket 
tenne ki megvitatásra: 
 
 
Egy haladó gondolkodó? Nincsenek illúziói, ezért mogorvának tűnik, de ennek ellenére a legjobb 
szívű, és a legbölcsebb. 
 



 
Ha nem tudjuk, és nem látva látjuk, ahogyan a Teljesek, akkor is remélve reméljük, hogy létezik 
Jézus, meg a Jóisten minden szerető, gondoskodó munkatársukkal egyetemben! Azonban abból kell 
kiindulnunk, hogy nélkülük is jók legyünk... Tőlük függetlenül is szetetet-emberek legyünk! Ők sem 
azt akarnák, hogy a kedvükért legyünk jók, hanem, hogy magunktól.  
 
 
Minden a szolgaság fenntartásáért köztudatba vert butaságot elengedünk.  Nincs határ, nincs idő...  aki 
magát nem tudja feloldozni, kérje meg a mellette állót!  
 
 
Ha a gyerekem egyszer elém áll a szép szemeivel, és megkérdi a frankót, akkor bizony válaszolnom 
kell majd. A szeretet az én Istenem, a jóság az én hitem, a barátság az én vallásom, a bölcsesség az 
utam. A nemzedékek arra hivatottak, hogy a bölcsességet, szeretetet, jót, Világosságot, Életet 
átörökítsék a hagyományból, a rosszat pedig elhagyják abból...  és megbocsássanak mind másnak, 
mind maguknak!  
 
 
A szerelemből vond ki a szexualitást...  és, ha az egész világot így szereted, névtelenül, álruhában, 
csodálva, titkon,  akkor azzá váltál, akinek eredetileg szántak.  
 
 
A feladat? Remélem, előjön valaki hirtelen, és kiderül Róla, hogy alkalmasabb nálam! Ám, ha nem 
jön elő, akkor jobb, ha én vállalom, mintha olyan, aki nincs tisztában önmagával! Magamról legalább 
tudom, hogy mire számítsak bűnöstül, hibástól, gyengeségestől. Ám, ha nem vagyok tisztában 
magammal, nem vállalom. 
 
 
Bele születhetünk a rosszba, de jóra válthatjuk! Új DNS ősöket nem választhatunk, de szellemi ősöket 
bármelyik percben. A megtérés jelentéseihez ez is hozzáveendő. Könnyű olyat jósolni, hogy az utolsó 
idők kezdetén a ……-ok, a …….-ek, és mindenki ugyanúgy megtér a Valóságra, mert csakis így lehet. 
 
 
Képzeljük el ezt a modellt: mindenki maga gazdálkodik: minden család magának. Aki a köznek is, az 
kap fizetést. A fizetés minden szakmánál ugyanannyira sok, jó. Egyenlően. Aki családi gazda, 
támogatást kap, mert mentesíti az államot a róla gondoskodástól. A közjaváért dolgozók fizetése 
azonos. Ne azért legyen valaki orvos, mert jól fizet, hanem mert az akar lenni. A fölösleges mű-
szakmák megszűnnek, a profit helyett a lényeg fog számítani. Az állam önfenntartásra, kalákára 
ösztönözne és a fizetéssel közszolgálatra. Úgy legyen, ahogy a gyermekeknél: „tűzoltó leszel s 
katona”, mert az szeretnél lenni. Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk 
megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
Hinni a jóban, a szeretetben, a bölcsességben, nem vallás kérdése. Ugye, hogy a társadalom mostani 
minőségében ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
Védekeznünk nem betiltásokkal kell, hanem a nemzet bölccsé emelésével. Egy bölcs nemzet dönteni 
tud, és a butaság lehull róla; csak a lényeg marad meg. Semmi olyan nem terhelné az egész népet, ami 
nem valóságos… ami pedig valóságos, nem terhelné, hanem emelné. Ugye, hogy a társadalom 
mostani minőségében ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
Képzeljük el ezt a modellt: a nemzet vezetőit tisztelet alapján választják. Akit a nemzet nem tisztel, 
nem szeret, annak nincs helye a vezetők között. Mint a gyermek nevelése, olyan a nemzetről való 



gondoskodás. Akit a gyermek nem tisztel, az nem képes jóvá nevelni őt. A tisztelet nem 
megvásárolható, nem zsarolható ki, nem csalható ki, nem hazudható el, azt kiérdemelni lehet. A 
gyermek a gondoskodó, igaz, egyenes, szerető… erőt, határozottságot, de gyengédséget sugárzó bölcs, 
világos, élő anyákat, atyákat, testvéreket tiszteli. Aki nem ilyen, nincs helye a vezetők között, vagy 
önvizsgálatot kell tartania! Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk 
megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
Képzeljük el ezt a modellt: alanyi jogon jár a napi, fejenkénti egy kilogramm kenyér, két liter 
ásványvíz, és szükségben az intézményes hajlék. (Havonta annyi búza juttatik a családoknak, 
amennyiből ezt a mennyiség elkészíthető.) 
Ötlet: Az intéző a rászoruló családoknak 5 zsák vetőkrumplit juttat évente adományként, melynek 
terméséből egyet visszakér. Azt az egyet további családoknak osztja ki. Pay it forward. Ugye, hogy a 
társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép 
szükségeltetik. 
 
 
Képzeljük el ezt a modellt: minden embert - és más lényt a világon - tisztelünk. Minden vallást, 
beállítottságot, nézetet elismerünk. Törekszünk a bölcsességre, a szeretetre, a Világosságra és Életre. 
Nem beleszólva, nem térítve, hanem gondoskodva, választhatóvá, elérhetővé téve, felmutatva 
megosztjuk a bölcsességet, a szeretetet, a Világosságot, az Életet. Megtartjuk minden és mindenki 
méltóságát; a magunkét is. Önvizsgálatot tartunk. A közvetett gyógyítás, a jóakarat, a gondoskodás, a 
hagyományozás a feladatunk. Ez ne a célunk legyen, hanem mi legyünk! Most. Ugye, hogy a 
társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép 
szükségeltetik. 
 
 
Képzeljük el ezt a modellt: a  hatóságok lovagi esküt kell tegyenek, mely szerint a gyengét, elesettet, 
segítségre szorulót, segítséget kérőt szolgálják. A nemzetet szolgálják, nem a vezetőket. A 
vezetőségtől csak útmutatást kaphatnak és segítséget. Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében 
ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
Képzeljük el ezt a modellt: az adás, a kölcsön megengedett, a kamat tilos. Add tovább, és ne vissza! A 
kaláka szorgalmazása. Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk 
megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
Nem a történelemkönyvekben említett tulajdonságú ősközösségekben, hanem a valódiakban… a 
vének őrizték, oktatták a gyermekeket, akik egymással játszottak. A szülők éltek, vadásztak, stb., az 
öregek vigyáztak a tűzre és a gyerekekre. A gyerekek így bölcs és nyugodt emberektől tanultak 
embernek lenni. Hét éves koruk felett aztán megtanultak a természettel élni, stb. Nyugodt, bölcs példa, 
nyugodt, bölcs generációt teremtett. Együtt élt a szülő, az öreg, a gyerek.  Ugye, hogy a társadalom 
mostani minőségében kikérjük magunknak, és ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? Magam is így 
vélem. Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
Lovagok legyetek a világi létetekben, papok, papnők a bölcsességben és szentek a gondoskodásban! 
Van, akinek a lét iskola vagy börtön, esetleg játék. Bármelyik is számotokra, minden esetben egyetlen 
mód van a vizsgák letételére, a szabadulásra, a győzelemre, a teljesítésre: szeretet, bölcsesség, 
Világosság, Élet… az ezzel azonosság elérése, megélése. Egy. 
 
 
Az intelligencia még nem okosság, az okosság még nem bölcsesség. Nem osztályozgatni, tiltani, 
diszkriminálni kell az embereket, hanem művelni. Nem pusztán a jogot vagy a metodikát ildomos 



szabályozni, ha javítani szeretnénk a társadalmunkon, hanem az embereket kell bölcsességre 
segítetnünk. Ez az egyedüli méltó eljárás. Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében ezt nem 
tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
A demokrácia sosem valósul meg, mert gyarló lények olyat nem képesek megvalósítani. Gyarló 
lények semmilyen rendszerben sem képesek normális társadalmat létrehozni. A demokrácia, ebben az 
állapotában a mennyiség győzelme a minőség felett. A több szavazat, a népszerűség számít; mert a 
profit számít. Pedig csakis a minőség köré teremhetne jó társadalom. A minőség pedig lelki-szellemi. 
Farkasok, és bárányok közt az egyenlőség a bárányok kiveszését, majd a farkasok kannibalizmusát 
hozhatja csupán. Egy szakrális demokrácia az őrület kavalkádjában elképzelhetetlen. Csakis szentek 
közt működhetne. Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? 
Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
Soha nem voltak választások. Pont. 
 
 
Mily tökéletes világ ez, amelyben azok is meglehetnek, akiknek nem kellenek istenségek, ördögök 
vagy angyalok, és azok is meglehetnek, akiknek kellenek! Örüljetek ennek a világnak, amely 
mindegyikünknek azt engedi, amit csak akarunk! Csak a tudatlanságunkból adódó félelmeink, és 
vágyaink tartanak vissza a megvilágosodástól, a szeretettől, a boldog társadalom megvalósításától. 
 
 
Örüljetek egymásnak és magatoknak! Hagyjátok egyedül lenni azt, akinek arra van szüksége, és 
hagyjátok a társaságot annak, akinek arra van! 
 
 
Az oktatás része kell, hogy legyen a természettel együttélés ismerete: pl. ehető és mérgező növények, 
stb., és nem szabad túlélésnek nevezni, hogy senki se ijedezzen. Minél tompábbak döntenek, annál 
biztosabb, hogy az „ördög” mellett. Minél inkább a természetben élhetetlenné satnyulunk, annál 
inkább az „ördögnek” kiszolgáltatottakká válunk. 
 
 
Csakis közvetlenül veszélyes dolgoktól szabad tiltani. Megállhatunk a tisztaság előtt a legnagyobb 
mocsokkal körülvéve is. Csupán meghallgatjuk a kérdéseket, és a tisztaság válaszait válaszoljuk 
azokra. Legyen bármitek, legyetek akár pokollal körülvéve, ha Ti a menny vagytok, és az is maradtok! 
 
 
A média, és eszközei önmagukban csak dolgok. Egy szempont nagyon fontos: a meglétük nem 
pótolhatja a személyes törődést… a tanítást, szeretetet, élményeket, foglalkozást, kapcsolatokat. A 
meg nem létük nem baj, a meglétük csak akkor baj, ha a gyerekkel törődés helyett vannak. Ideális 
esetben gyógyítanak, bölcsességre segítenek, tanítanak… de, a mi társadalmunkban csak betegítenek, 
és alacsonyítanak.  
 
 
Akármilyen szörnyű körülmények között is lehet élni, ha van, aki törődik velünk és elmondja, hogy a 
látott, hallott, tapasztalt dolgok, képek, hangok, történések csupán az Élet részéről nekünk feltett nagy 
kérdések… és, hogy válaszolhatunk rájuk nemmel is. A tananyag néha nehéz, de általa ébredhetünk 
Valóságunkra. 
 
 
Ha kérdezitek, milyen legyen a társadalmatok, arra a fél válasz szintén kérdés lesz: mit akartok? A 
jelenlegit is Ti hagytátok lenni. 



Ha hibás az alap, melyre társadalmatok épül, akkor hiába toldozzátok, foldozzátok. A rendszer és a 
politika egy eleve romlott alap málladékait tapasztgatja, és ráadásul inkompetens minőségben. Amíg 
az alap valótlanság, addig hazugok és csalók a fenntartói, és megvezetettek, akik hisznek azoknak. 
Csakis egészséges alapra épülhet egészséges társadalom. Csak Életből teremhet Élet. Csak 
bölcsességből teremhet rend, csak Világosságból eredhet fény, csak szeretetből szerveződhet 
harmonikus társadalom, igaz emberiség. Az alap minden legbensője! Ahogyan bent van, akképpen 
testesül kint. Engedjétek át bensőtöket a Világosságnak, Életnek, bölcsességnek, szeretetnek, 
egyenességnek, Egynek és úgy a társadalmatok is tündököl majd!  Ez a megoldás. Ugye, hogy a 
társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép 
szükségeltetik. 
 
 
Az őseitek igazak, bölcsek, urak voltak? Ne álljatok meg ott, hogy őket ajnározzátok, és az ő 
érdemeikkel ékesítitek gyenge önmagatokat! Váljatok igazzá, bölccsé, szívben nemessé, és úgy 
azonossá lesztek velük! Addig, amíg ez nem lesz meg, csak dicsekvő óvodások maradtok. Ugye, hogy 
a társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép 
szükségeltetik. 
 
 
A „reálgazdaság” nevű humbug meggyógyítása. Képzeljük el ezt a modellt: A saját belső gazdaságnak 
a forint mellett a forinttal együtt saját külön pénzhelyettesítője van (pl. Kossuth bankó). Ez függetlenül 
egymás közti forgalmú, s valós értéket takar. (pl. elvégzett munka értékét) Kamatmentes kölcsönöket 
adunk egymásnak, amíg kiváltjuk a hazugság illúzió-pénzvilágát mássá. Természettel harmóniában élő 
ember. Nem gazdaság, hanem Élet. Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk 
megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
Az igazi király nem mondja, hogy „előre!”, hanem azt mondja, „utánam!”. 
 
 
Vissza a sógorság, komaság, háttársság, barátság intézményeit! Ez lehet az érhálózata egy nemzet 
testének. Világosak! Ti vagytok a nemzet töménye! A század egyetlene mindőtök komája, háttársa, 
barátja! 
 
 
A király a legszegényebb, legszerényebb, legutolsó, legkisebb, legbölcsebb, legszeretőbb Világosság 
és Élet. A földön lépő Ég és az Égben lépő Föld. A királyság nem cím, hanem minőség. Magáról senki 
sem mondhatja, hogy király; azt mások mondhatják róla... és csakis az Ő minősége alapján. Ám, 
biztosan tudnia kell magáról, hogy Ő a század egyetlene… még ha nem is mondja; mert tisztában kell 
lennie önmagával. Igaz, egyenes, ön-azonos, teljes, világos, élő, szeretet, bölcsesség, Egy.  
 
 
Féltek a királyságtól, mert nem tudjátok, hogy mi az. Csak az fél a királyságtól, aki nem tudja mi az. 
Ha az emberek félnek a királyságtól, és nem tudják, mi az, akkor jobb, ha nincsen királyság. Ilyen 
emberek a királyságot diktatúrává tennék. Ilyen embereknek a demokrácia jut. Annak is csak a lerágott 
csontjai. Ilyen embereknek jó is a demokrácia. Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében a 
királyságot nem tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
A személyes meglátások a személyes úton járás helyzetei és minősége szerint különbözők lehetnek. 
Az útjaink szabadon különbözhetnek, de az Egyetemes Abszolútum Valósága Egy. Egységben az erő. 
Az egység az Egyetemesben terem meg. Nem összeverődésben, vagy névlegesen… hanem 
összetartozásban, azonosságban. Ebbe is a bölcsesség, és a szeretet vezet. 
 
 



A harcos, ha meghal is él, a katona, ha győz is halott. A harcos sosem támad, csakis védekezik, és 
megvédi a gyengét, elesettet, sanyargatottat. A harcos lovag. A katona bűnrészes. A harcos előbb 
gyógyítani tanul meg, és aztán harcolni. A harcos előbb a harc elkerülésének művészetét tanulja meg, 
és aztán a stratégiát. A harcos előbb bölcsességet, szeretetet, Világosságot, Életet valósít, és csak aztán 
pallérozza a vívóképességeit. A harcos békét teremt. A harcos kegyes, irgalmas, nagylelkű, nemes, a 
gyengék, a bölcsek védelmezője. A harcos még az ellenfeleivel is irgalmas, és azok méltóságát is 
megtartja. Nem azt tekinti győzelemnek, ha halált oszt, hanem ha Életet. Az Élet győzelme a 
győzelem. Nem a győzelemért küzd, hanem azért, hogy békévé váljon a harc. A legeredményesebb 
harcos, aki megőrzi a békét, elejét veszi a harcnak, vagy, a harc során békét teremt. A békéért nem 
harcolni kell, hanem békévé válni. Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk 
megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
A nép emel fel, a nép öl meg. Ő istenít, és ő is zabál meg. Csak idő kérdése, és megrág. Csakis az 
egyén és csak a bölcs szívében élhetsz, s úgy sem Te, hanem csak az élmény érzeménye, amely 
hozzád kötötte. Legyen ez az élmény a Világosság, az Élet, a szeretet, bölcsesség, a jó szándék, a 
barátság… és örökké tart majd! Gondoskodj róla bölcsességgel, és Ő is örökké lesz! Ám, vigyázz! 
Ezek el nem játszhatóak… Ha nem önvalód mindahány, és csak színészként alakítod azokat, akkor 
véged! 
 
 
Ildomos, illő, fontos, és jó, ha szeretjük Őseinket és büszkék vagyunk rájuk, az Ő erényeikre, 
tetteikre… ám, nem velük hencegve, bábozva, takarózva leszünk méltóvá Hozzájuk. Sőt, úgy 
lejáratjuk Őket. Hanem azzal válunk Hozzájuk méltóvá, ha mi magunk válunk erényeinkben, 
tetteinkben azokká az emberekké, akik a jövő nemzedékei számára tisztelendő ősöket jelenthetnek 
majd. Ezzel használunk Őseinknek, magunknak, társainknak, és az elkövetkezőknek is. Ugye, hogy a 
társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép 
szükségeltetik. 
 
 
Nem ajnározni kell a szentet, hanem azonosulni azzal, amivel Ő azonosult. Abban hiszek, miben 
„Isten” hisz; az félút, ha csak Benne. Ez a mondat egymagában megmutatja a vallás, és a Valóság 
közti átjárót. 
 
 
Az erőnek kettő fő megrekesztője van: az akarás és a nem-akarás. Egyetlen áramoltatója van: a lélek. 
Egyetlen instrumentuma van: az elengedéssel sugárzó szeretet. Tudatból lélekbe helyeződni; nézés 
helyett látni… elemzés helyett csodálkozni! 
 
 
Ingyen kegyelemért nyúl a gyermek. Az Égtől jár Neki. Istentől ingyen adatik az étel, az ital, a hajlék, 
a szeretet, a szerelem. A mai emberek azért kénytelenek szenvedni, mert egyesek visszatartják az 
isteni ingyen kegyelmet, hogy üzleteljenek vele. Magukra vonnak többrétű átkot. 
 
 
A pokolban nem az ördögöket térítgetni, hanem az embereket kell onnan kimenteni, méghozzá úgy, 
hogy mi magunk nem leszünk a pokol részévé, és ezen példa által ők is megmenthetik magukat. Az 
ördögök majd a végén ébrednek ugyan e miatt angyal öntudatukra. 
 
 
Óvd a méheket, óvd a vizet!  
 
 
Hagyd el a gépeidet, hagyd el a várost! Légy természet-lénnyé! Azért élsz, hogy szeretni tanulj, és 
azért szeretsz, hogy élni tanulj. Ez által lesz az egyedüllétből Egy. 



 
 
A nyugalomért nem tenni kell, hanem lenni; nyugalommá lenni. Láva papírpohárban? 
 
 
Meghamisítanak mindent: új múltat találnak ki. A Ti bizonyítékaitokat elpusztítják, és sajátokat 
kreálnak. Mindenki azt mondja a sajátjairól, hogy a legősibbek, legjobbak, hogy minden tőlük ered. 
Mindenhol azt állítják, hogy náluk van a világ közepe. Legyen kedvük szerint! Ez csak buta játék. 
Úgyis tudod az igazat. Ám, biztosíthatlak a felől, hogy minden itt sétáló ember az Elsőktől származik, 
s így érezheted, nem az számít, hogy az Ősök, Krisztusok, Buddhák, Al Raheb El Abjad-ok tudtak-e 
lenni, hanem az, hogy Ti azzá legyetek! Az Égben nem az ősiség, elsőség, kiválóság számít, hanem a 
szeretet. Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, 
ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
Nem az „Atya-Anya-Fiú-Szentlélek” teremtett benneteket, hanem az elsődleges elszármazottak. Az 
„Atya-Anya-Fiú-Szentlélek” a megnyilvánulatlan Egy. Ő a rezzenetlen Információ, Akiből 
elszármazott a rezgés, így a törvények, így az anyag, így a világok, így a szervezetek. Belőle 
származtak el azok is, akik Titeket teremtettek. Belőle van a lélek mindannyiunkban. Bennük is. Így, 
ha az ember bölcs, és maga a testben élő Világosság, Élet, szeretet, és bölcsesség, akkor 
tiszteletreméltó minden lény előtt, mert olyan minőségekkel teljes, amelyek minden lény előtt, minden 
világban tiszteletreméltók. Legyünk bár a legutolsó elszármazottak is, ha ezekkel teljesek vagyunk, 
egyazon lényegűek vagyunk a legnagyobb nagysággal. 
 
 
Frekvencia, frekvencia, frekvencia… és „Non wave”! A legsűrűbb a vágy, a félelem, a düh, az 
irigység, a félelem, a közöny. A legfinomabb a szeretet, a „mennyei szerelem”, és az ezekből eredő 
működések… a bölcsesség. Az anyagtalan eredő Egy: a Világosság és Élet.  Nem frekvencia: 
rezzenetlen. „Non wave”. 
 
 
Mindenki váljon bölccsé, finommá, szeretetté, és a saját háza táján takarítson ki! Ültessetek fákat, 
éljetek barátként, és a bölcsesség, a Világosság és az Élet dolgaiban létezzetek! 
 
 
Kivétel nélkül minden férfinek arra kell készülnie, hogy király lehet; minden nőnek arra, hogy 
királynő. 
 
 
Hagyjátok a vallásokat a vallóikra, hagyjátok a műveket a művelőkre! Amelyek embertől teremtek, 
mind elmúlnak. Amelyek az Egy által lettek, azok élők és örökök. Ti ne mások dolgainak 
bírálgatásaival foglalkozzatok, hanem a saját erényeitek pallérozásával, a saját bölcsességetek 
gyarapodásával, a saját Világosságotok növelésével, és azzal, hogy az Élet legyetek! Amikor az Élet 
lesztek s mind ezekben jeleskedni fogtok, akkor a Világ szeretetévé teljesedtek, s mindenki felemelheti 
majd magát a példátok alapján. Így kell nem- cselekedve hatni, nem- térítve, nem- beleavatkozva 
felmutatni, gondoskodni. Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk 
megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 
Vessetek és ültessetek fákat! Ezzel tesztek legtöbbet a természetért. 
 
 
Mindenki istenségeit tiszteljük, szeretjük, de tudjuk, hogy a lények és az alkotói felett áll az Egy, aki 
mindegyiket kiáradta. 
 



 
Akinek becsülete, bölcsessége, szeretete, méltósága van, ha veszít, ha meghal is győz és él. Aki győz, 
de becsület, bölcsesség, szeretet, méltóság nélkül teszi, ha győz is veszít, ha megmarad is halott 
 
 
Ahol vélemény határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz, ott az Abszolútum jósága ismeretlen. Ahol 
az Abszolútum jóságát megélik, ott nem vélemény határoz, hanem a Valóság. Ugye, hogy a 
társadalom mostani minőségében ezt nem tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép 
szükségeltetik. 
 
 
Ébredés? Ha iskola, ha börtön, ha játék, az ébredéshez a bölcsesség és a finomodás vezet. Az út nem 
távolság, hanem minőség-emelkedés. A cél nem hely, hanem a Valóság teljessége. 
 
 
Áldd meg, Uram, ne verd meg édes ellenségemet; ahogy én Őt, úgy szeressen engemet! 
 
 
Mindenki azon igyekszik, hogy szeressék, és amikor nem szeretik, azok ellen kezd dolgozni, akiket 
szeretnek… akik szeretni tudnak. Ez a pótcselekedete ahelyett, hogy olyanná válna, aki szeretni tud, 
vagy, akit szeretni lehet. Ha a reciprokjával szorzunk is, attól még törtekkel dolgozunk. Az Egyen 
kívül még az egész számok is káprázat.  
 
 
Istent, istenségeket, démont, ördögöt, embert, angyalt egyenlőn meghallgatok, de csak az Egy hangjait 
adom tovább. Mindannyiukat meghallgatom, de nem tévesztem össze a minőségeket. Ha nem tudod, 
ki az igaz, az igazi, akkor a legjobb, ha magad vagy az igazság, a jóság, a szeretet, a Világosság, az 
Élet, a bölcsesség. Így nem veszik el a saját hangod. 
Amíg „az enyém a lelkem”, addig semmilyen istenség, démon, tan, eszme sem változtathatja rosszat 
akaróvá. Amikor az ember meglátja, megismeri a Valót, az Abszolútum Igaziságát, mosolyogva 
simogatja meg az istenségeket, arkhónokat, szléveket, dékánokat, ördögöket, angyalokat, és a 
megismert Valósággal jár, bármilyen hatalmasságtól, vallástól függetlenül. Az Ő családja a 
Világosság, az Élet, a bölcsesség, a szeretet, a gondoskodás családja. 
 
 
Nincs távolság. Minden Valóság.  
 
 
Idejében megtanulni milyen az, ha nem tehetünk semmit. 
 
 
Senkinek sincs igaza, míg nincs mindenkinek, és mindennek igaza. Mindenkinek pedig akkor van 
igaza, ha minden egyes egésznek ugyanaz az igaza… és ennek tetejébe az az igazság az abszolútum-
igazság… az Egy.  
 
 
Ha azt a sokmilliárd dollárt, amit megfigyelésre, hadászatra, rendre költenek… az elégedetlen, éhező, 
nélkülöző emberek elégedettségére költenék, akkor nem lenne ki ellen védekezni. Ha ezen felül még 
bölcsességet is adnának, hagynának az embernek, földi mennyország lenne itt. Hogy az elégedett 
ember nem termel? Nem alkot? Csak fölösleges dolgokat nem. Bízd az emberre, és meglátod, hogy 
nem akar majd unatkozni. A közért munkálkodó, önfeláldozók pedig hősök lehetnek végre… ahogyan 
mindig is azok voltak… el nem ismerten. Ugye, hogy a társadalom mostani minőségében ezt nem 
tartjuk megvalósíthatónak? Bizony, ehhez is bölcs nép szükségeltetik. 
 
 



Az egyetlen működő ima a hálaadásé… és milyen állapot lehetne inkább hálaadás, mint a 
gyönyörködő szereteté?  
 
 
A világ magától is megmenekül. Te csak alkalmat kaptál megismerni magadat, és megmutatni, hogy 
ki vagy. Nem-lenni tudni. 
 
 
Egy világ megmenekülésének két fő záloga van: a kitartás az erényben, és a kegyetlenek közül 
erénybe megtérők. 
 
 
A legnagyobb sebesség a nyugalom.  
 
 
Te vagy a sakktábla, a bábuk, és minden lehetséges lépés… valamint Te vagy az ellenfeled is.  
 
 
A sárkányt úgy győzhetjük le, ha olyanná minősülünk, hogy a megevésünket követően annyira jól 
lakik, hogy soha többé nem kell már ennie… és sárkányságából a hatásunkra angyallá minősül át. 
Persze ne hagyjuk magunkat, csak, ha már mindenképp megesik, akkor így eshessen! 
 
 
Felső, középső, alsó szintek harmóniája a házasságban is.  
- A nő, aki kavalkád-lény, tompult éberségű: császárt akar magának, akit irányíthat. Átalakít, majd 
elhagy, mondván, már nem az vagy, akit megismert. Újra, és újra akarja a kezdeti izgalmat, 
szenvedélyt. Sajnálja magát örökbe adni. Ágról ágra száll. 
- A nő, ha ébredett: lélektől lélekig szeret. Elsősorban barát, család, és csak e mellett szerető. Erényes. 
Árad-fogad. Nem elvár, hanem gyönyörködik. Anya, és feleség. Örök társ. 
- A nő, ha Egy: szellemiekbe helyeződve szemlél. Felső, középső, alsó világ Egy benne, és Ő is az az 
Egyben. Papnő. Szent. Nem érintik a vágyak. Gondoskodó, tanító. Minden anyja. 
A férfire ugyanezt vizsgálni házi feladat… 
 
A hatalom retteg attól, hogy az emberek jelenlegi állapotukban unatkozni fognak. Muszáj dolgozniuk, 
szórakozniuk, pörölniük, különben gondolkodni kezdenek, és bajt kevernek. Csak bölcs emberiség 
„unatkozhatna” veszélytelenként. Tegyetek szert bölcsességre, és nem létezne olyan, hogy unatkozás! 
Nem létezhet elégedetlenség a végtelen, és örök emberben. Hatalmaskodók! Tegyétek elégedetté az 
emberiséget, és akkor nem kellene lefoglalnotok, hogy ne kelljen félnetek! S, mi lehetne nagyobb 
elégedettség a bölcsességből adódó egészségnél, és teljességnél?! 
 
 
 
Ha itt lenne egy Lovagkirály minőségű szuperhős, vajon mivel biztathatna minket? 
 
 
Forradalom? Nem. Szabadságharc!  
 
Így, a mindennapokba visszazökkenve is vehetünk egy nagy, szuperhős-lélegzetet. Isten hozott a nép 
soraiban, húgom, öcsém, nővérem, bátyám… elvegyülve, álruhában! 
 
A kérdező Gúthy Eszter Márta, a válaszadó Török-Zselenszky Tamás, akinek ez csak a szuperhős 
álneve. A valódi nevét természetesen titkolja… 
 
[…] 
 



Forradalom. Tegyük fel, hogy belecsöppenünk egybe; reggel úgy ébredünk, hogy már benne vagyunk, 
nem tehetünk mást, mint részt vállalunk belőle! Mit teszünk? Mi kell egy forradalomhoz? 

 

Szigorúan leszögezem, hogy ezek a dolgok csak ezen a frekvencia-intervallumon számítanak. 
Finomodjanak inkább! Írjuk ki legelőször is azt, hogy: 
 
Létünk szereplői kitalált alakok. Bármilyen azonosság földi vallásokkal, személyekkel csak a véletlen 
műve lehet. A p..csánál csúnyább szavak is elhangoznak. Elolvasását semmilyen korosztálynak nem 
ajánljuk. Aki komolyan veszi, az egy Metttsztón. 
 

Ezek csupán szavak. A lényeg túl van a szavakon. Az elmélet nem helyettesítheti a gyakorlatot. Az elmélet csak 
rendelkezésre áll, de nem azért van jelen, hogy aszerint élj, hanem, hogy a személyes utad szerint, de mindezek 
tudatában. Ezek itt a kültakaró. BELÜL TÁGASABB! 
 

 

Legfőképp arra vigyázzunk, hogy ne mi magunk teremtsünk olyan szörnyeket, amelyek ellenünk 
támadnak! 
 
Ha már muszáj… 

Egyes vázlat: 

Zsarnokság 

Megelégelés 
Alternatívák a jobb társadalomra 

Szervezettség 

Vezetőség 

Végrehajtók 

A megfelelő emberek a megfelelő helyükön 

Ráhangoltság 

A megfelelő pillanat 
Új élet megszervezése 

Megvilágosodás 

 

Kettes vázlat: 

Megvilágosodás 

 

Ki az ellenség?  

Nem egy náció, hanem egy mentalitás, egy felfogás. Nem népek, fajták, hanem az erények ellentettjei: 
a tudatlanság, és az abból következő rossz szándék, irigység, félelem. Ha van a zsarnokságnak arca, 
akkor az a politika, ha van fegyvere, akkor az a kamat, a hitel. Szíve nincsen… és, ha lenne esze, nem 
tenné, amit tesz. Nem egy nép, nem egy ember az ellenség, hanem a tudatlanság, a vágy, a félelem. Ha 
a forradalmat, amibe ugye belecsöppentünk, és már benne vagyunk, a bölcsesség forradalmává 
transzformálhatjuk, akkor győzhet, amúgy kegyetlenné válik, és elbukik. 

Megvilágosodásunk ellenségei önmagunk vagyunk… És mi is csak időlegesen. 

Van-e békés forradalom?  

Ha nem a melletted állót ütöd, hanem a császárt szomorítod, hihhh! Túl látva a dolgokon rájössz, hogy 
a pénz csak eszköz. Elárulom, a vetítő és megosztóknak nem a pénz kell; más kell Nekik: hogy 
vágyakozz, félj, szomorkodj, dühöngj, gyűlölködj… Ne a lényegre figyelj, hanem vessz el. A pénz, a 
politika, a gazdaság, a rasszizmus, bármiizmus, bármikrácia, a közéletnek nevezett játék csak a bűvész 



keze, és kezei hadonászása. Tanulj meg a szívedbe nézni, a szeretetre, Világosságra, Életre 
összpontosítani, és kizárni a bűvészt! A hadonászás, a villogás, zaj, csak fegyverek egy a 
rosszullétedből nyert erő kiaknázásáért folyó háborúban. Ne öld meg a bűvészt: közönség hiányában 
elódalog. Inkább gyógyíts! 

J. K. barátom ezt írta ki a minap egy közösségi oldalon az üzenőfalára: 

„kidurrant az első kormánylufi, meginogni látszik az egész, rendszerváltás óta nem látott tüntetésre készülnek a 
szakszervezetek, nyugdijakat lenyulták, a nyugdijasoktól elvesznek pénzt, médiauralom van stb...TUDOM jólhogy tele 
vagyunk feszkóval - és hogy jól esik levezetni a gőzt, találni egy f..szt és rákenni mindent ! mondjon le ! de lássunk ezen 
tovább ! demagóg meg minden, de ezt a gazdasági helyzetet ami az egész világon van egyik magyar politikus sem tudja 
megoldnai. nyugodt, higgadt összekapaszkodásra van szükség mert ha most szétkapjuk az egészet csak visszafele fogunk lépni 
! ne drukkoljunk annak hogy ledőljön a kormány. énse rá szavaztam de egy csapat vagyunk, forditani kell a történelmi 
magyar széthúzáson ! én az ökológiai gazdaságban látnám a jövőt, de az nem termelne egyelőre semmit és kialakulatlan.” 

 

Nem veszek részt a politikában, nem tartom értelmesnek ebben a formában, de az övé is egyfajta 
békére törekvés, és példás a maga nemében. Igaza van, az egyetlen bökkenőt Ő is felemlíti: 
“kialakulatlan”. Van egy űr a szándék és a tett között, de ott van a tett és gyümölcse beérése közti űr 
is. Ha valami, valaki ráveszi az embereket arra, hogy ne tespedjenek a depressziójuk mélyén, ne 
mástól várják a tetteket, ne öldöklésben, rombolásban lássák a maximum megvalósíthatóságot – és ezt 
nem a cseszegetésükkel teszi meg –  akkor is ott van még az a fránya folyamat a tettek elkezdése, és az 
eredményeik megjelenése között.  
A forradalom türelmetlen akar lenni, és estére ott akar lenni a sorozatát nézve, sörözve. A “szócsövön 
mozgatok parancsra tömegeket, hogy tornázzon, dolgozzon, szórakozzon” kora lejárt. Hit kell ide. 
Közös akaratra van szükség. Az igény a jobb világra megvan, de ez csak negyede a szükséges 
összetevőknek.  

Benső igény > bölcsesség > szelíd, határozott együttcselekvés > türelem, kitartás > gyümölcs. 

Hermann Hesse: Siddhartha c. könyvében is azt mondja a főhős: “Tudok böjtölni, várni, imádkozni.” 
Ennyit tud, és mindenben győzedelmeskedik.  Tudd, hogy ki vagy, mit akarsz, és cselekedj úgy, hogy 
ellenfeled, és magad méltóságát, szabadságát, épségét megtartod! A bölcsesség, a szeretet, a 
szolidarítás, a barátság forradalma az egyetlen békés, és az egyedüli győztes forradalom. Ha veszít is 
győz, ha elbukik is nyertes. Ennél több a megvilágosodás… Annál több a Nagy megváltáshoz 
önmagunkat adás… A nem cselekvésben, a szándéktalanságban. Legvégső mozzanat a Világosság-
Élettel azonosulás. 

Kik legyenek a forradalom vezetői? 

Forradalmak jönnek-mennek, ezekről nem sokat mondhatok… Én egy senki vagyok, az is szeretnék 
maradni! Arról, ami előttük, közben, utánuk örök, csak arra szeretek rámutatni, még, ha látszólag 
részletekbe megyek is bele. Az emberek a valóban lényeges dolgok helyett kitalálják, hogy “dolguk 
van”, és ezt a “dolgukat” rettentõ komolyan veszik. Annyira, hogy ártani is tudnak érte maguknak, 
egymásnak, mindennek. Pedig az embereknek semmi “dolguk” sincsen, csakis a valóban lényeges 
dolgok lennének, amelyekre a kitaláltak miatt nem kell figyelniük. Nézz a halálra, és meglátod az 
Életet! A végén, amikor elmúlik a túlbuzgóság, a fontoskodás, az arrogancia, az fog számítani, hogy 
együtt vagyunk, és nem az, hogyan értünk oda. Korfüggő ez. Életkor és hozzáállás összefüggései: 
cölibátus, vegetarianizmus, remeteség… Az idősebbeknek jobban mennek. A fiatalokkal mindig “kell, 
hogy legyen valami”. Nyughatatlanok a szexuális és egyéb megismerésben, a rivalizálásban, és 
megbosszulják rajtunk, ha eltitkolunk előlük valamit. Bombáik lesznek, meg hepatitiszük… és 
öregkorunkra nem hagynak majd visszavonultan élni minket. Sőt! Hozhatnának hála-ételeket a 
barlangunk elé, gondoskodhatnának rólunk, ha nem titkolóznánk. Ugyanakkor, az önjelölt 
hatalmaskodók rossz néven veszik, ha nem titkolózunk; ha jön valaki, aki azt akarja elintézni, hogy az 
emberek közvetítők nélkül, közvetlenül részesülhessenek valamiből, azonnal el akarják távolítani. Azt 
mondja: a vallások nyugodtan hulljanak szét, Isten attól még nem hullik… Ő akkor is lesz… És a 
papok már ölnek is. Azt mondja: nem kell a politika, ha bölcsesség van, és a hatalom máris üldözi. Azt 
mondja: nem kell a pénz, ha az értékrend nem hamis, hanem valódi, égi, és a kalmárok kinevetik, 



megszégyenítik. Mit kezdenek a forradalmárok, ha azt mondja: nem kell kinti, véres forradalom, ha a 
szellemben végbe tudják vinni a bölcsesség forradalmát? Belemenjünk mégis? Ilyen hálátlan feladatra 
kér? Először is szabadságharc folyik. Évezredes szellemi szabadságharc, és nem forradalom… de, ha 
már forradalomról kérdez, arról fogok beszélni. 
… 

Forradalmi tanács, bizottmány alapítása szükséges. Fegyveres forradalomhoz stratégiák, hadvezérek 
kellenek, akik jószívűek, de amikor tenni kell, nem tétováznak. Igazságosak, de határozottak. 
Hallgatnak másokra, de képesek döntéseket hozni. Nem támadnak, de védőként kiválók, és 
önfeláldozók, példamutatók, tiszteletre méltók. Tiszteletet vívjanak ki és ne félelmet! Kitartó, okos, 
erős, állhatatos, meg nem törhető emberek legyenek! Mindannyian egyet, jót akarjanak, és képesek 
legyenek együtt dolgozni az ehhez vezető utak összehangolásában, és az azokon járásban. Kerüljék a 
harcot, de ha harcban találják magukat ügyesek legyenek. Magukat másokért tétovázás nélkül adják. 
Aki az élen áll, mindenki másért is felel… Aki utcai harcos és a maga nevében hal meg, az csak a saját 
döntéséért felelt, de, aki milliókat visz harcba, annak pá mennyország. Mit gondolhat egy vezető? Így 
is, úgy is meghalunk… A mennyet meg szívesen adjuk másoknak. Ha arról szólna, hogy mit 
szeretnék, azt mondanám, mennybolygót újabb aranykorral… Szeretetet, bölcsességet, harmóniát. 
De… Ez nem arról szól, hogy mit szeretnénk. Ha menni kell, menni kell. Ha oda kell adni 
mindenünket, odaadjuk. Ha haza hívnak az Ősök, hazamegyünk. Cserébe elvárnám, hogy alkalmas 
“sereg” hívjon el az alkalmas időben. Olyanok, akik nem olvasták, és értették meg ezt a könyvet, ne 
hívjanak! Tisztelet a kard, és tisztelet a toll embereinek. Nem végezheti el a kard embere a toll 
emberének dolgát! Ne a kard embere irányítsa a világot, hanem a toll emberének égisze alatt 
gondoskodjanak a világ gyógyításáról, együttes erővel! A harcosok, egy toll-ember, pap-lelkű bölcs, 
és a vének irányítása alatt fogjanak kapát, vetőmagot, fogjanak össze a gyerekek, öregek, szegények, 
betegek megsegítésében, az Ország szépítésében! Akinek egy telefonhívására összefog ötven, száz, 
sokszáz bajtársa, adhatná azt a hívást arra, hogy az “embereivel” ruha mosó, ruha osztó, fa aprító, 
kútból vizet húzó, szatyor cipelést segítő, takaró osztó, ételt adó “csatákba” menjenek! Ne szétszakadt, 
széthúzó, és mások hibáit számonkérő csapatokban vesztegessék részegségre a pénzüket, és utálatra az 
energiájukat, hanem egyesüljenek a honfitársaik megsegítésében, és az egész világ fejet hajt majd a 
példájuk előtt! Hatalmas erőt képviselnek. Aki kinevetné azt, hogy ezzel az erővel segítenek, 
teremtenek, és gyógyítanak, az lenne a hunyó… Nem Ők. Tisztelet a harcosoknak, akik a lelkükben 
égő tüzet, a tetterejüket, béke idején a világ meggyógyítására adják! A lányok is tutira elolvadnának, 
ezt már csak úgy extraként is érdemes átgondolni. 

Békés forradalomhoz elmondhatatlan, hogy Ki, mi kell. Jézus, Buddha, Gandhi, Szt. László király, 
Mózes, Máni – meg akinek nem szabad leírni a nevét – és Quetzalkoatl, meg a Többiek, és persze az, 
hogy a nép minden tagja egyet akarjon, békében, szeretetben, valamint tegyen is érte. Amíg élek azon 
leszek, hogy békében, a bölcsességre törekedve, és azt örökítve, szeretetben, még az ellenünk 
támadtakat is emelni igyekvőn munkálkodjak. Amíg a vallások a hétköznapokban nem hajolnak össze, 
hogy megtalálják azt, ami mindannyiukban megvan, addig a szuperhősöknek kell megtalálniuk azt 
helyettük. A szuperhősökben összeér az Isten, az istenségek, a lények, az ember teremtése 
legbensőjében nyugvó Egy. Erről mesélnek aztán mindenkinek. 
 
Legvégső soron azt mondhatnám, hogy egyedül megvilágosodottak tudnának végső győzelemre vinni 
egy forradalmat… de ők már nem ebben élnek. Megvilágosodottak vezethetnek minket csupán, de mi 
állandóan pitiáner vágydolgainkkal traktálnánk őket, és nem megyünk arra, amerre mutatnak. Amerre 
nem megvilágosodottak vezetnek, arra nincsen út. 

Kik lehetnek a lebonyolítói? 

Vannak-e jószívű harcosok? Mert akkor ők. Szörnyű káoszba szokott torkollni a hadiállapot. Mindenki 
állattá változva a hozzá legközelebb állón bosszulja meg a sérelmeit, vagy éli ki az állati gonoszságát, 
és nem a magasztosnak mondott célokra koncentrál. Örjöngő állatsereg tombolásává válhat a szebb 
célért induló harc. Parancsoló vezetés kell ahhoz, hogy ne történhessen kegyetlenkedés, és jószívű 
forradalmárok serege ahhoz, hogy a valódi célért legyen a küzdelem. Lovagok kellenek; 



személyenként úriemberek hadserege. Ha össze-vissza hangolódott emberek a lebonyolítók, annak kín, 
halál, bukás a vége. 

Meditálhatunk azon, ki is a harcos? A katona parancsot teljesít, a harcos felülírja azt, ha etikátlan. A 
katona túlél, öl, szót fogad, a harcos segít, ment. A katona, ha gyõz is halott, a harcos, ha meghal is él. 
A katona bûneit a felettesei viselik, ha viselik… A harcos önmagáért felel. Ennek okán 
végiggondolhatjuk: a harcos akkora áldozatot vállal, hogy a legnagyobbak közé illik, mert lemond a 
mennyország reményéről is, hogy másoknak mennyük lehessen. A katona nem tud, és végrehajt, a 
harcos minden tudása, jószívűsége, becsületessége mellett áldozza fel minden földi és égi reményét, 
hogy megvédjen másokat, és segítse az ősök által ránk hagyott helyőrség megóvását. Musashi 
Miyamoto nem véletlenül tudta megírni az Öt gyűrű könyvét. Zrínyi Miklós nem véletlenül volt 
viráglovag. Szt. László király nem véletlenül volt hadvezér és szent. (ember > tudó > bölcs > látó > 
vállaló/harcos > a vállalása a pokol ellenére is, a látása mellett is > szent) Nem lehet kétfelé 
osztályozni a dolgokat ezen a világon! Minden árnyalatot is ismerni kell a megértéshez. Végtelen 
árnyalat, végtelen kombináció van mind az érzelmek, mind az ismeretek, mind a minőségek, mind a 
szándékok, mind a tettek, mind a gondolatok, mind a szavak területén. Csak az Egy tudja, látja, hogy 
mi micsoda, ki kicsoda valójában… és azok, akik “az Eggyel, az Egyben járnak”: a világosok. 

A forradalom lehetséges lefolyásáról…  

Egy kocsmai beszélgetést hallgatva ilyeneket hallhatunk: szolidaritás, világsztrájk, átáll a hadsereg, 
átáll a rendőrség, bankbojkott. Egy napon az ország egyszerre kiveszi pénzét a bankokból, és elégeti 
azt. Egy napon az egész ország nem megy többé dolgozni. Másik napon nem vesz bérletet, jegyet, nem 
utazik semmivel, hanem gyalogol. Mindenki egyszerre, egy évre beteget jelent. Harmadik napon nem 
vesz gyógyszereket. Negyedik napon nem vásárol egy hónapig semmit, csak kenyeret és tejet, és azt is 
a falusi termelőktől. Nem fizeti a számláit, nem fizeti a hiteleit vissza. Kilép a zsarnokok játékából, és 
saját életét kezdi élni. Minden ember bepereli a FED-et. Elállni a határátkelőket, és csak kiengedni, de 
be nem engedni embereket. Lelőni egy-egy politikust, hogy érezzék, nem tehetnek meg bármit a 
néppel. Tönkretenni a beavatkozó érdekek játékát, bármi áron. Fene tudja, miket gondolnak még az 
emberek erről, de ezeket szokták emlegetni. Nem értek egyet. A szolidarítás nagyon szép dolog 
lenne… A többiről hatástanulmányt kellene készíteni, de sejtem, hogy félmegoldásnak bizonyulna 
minden, amíg lokális, és nem globális szinten történne meg. Ölni meg bűn. A mondandóm az, hogy 
egy kis ország (a felemelkedés korszakáig) sosem érheti el a célját, ha mégis úgy látszik, akkor 
bevitték a málnásba… Mert túl kicsi a világzsarnok apparátussal szemben. Csakis akkor győzhetünk, 
ha az egész emberiség egy időben teszi, amit kell. Mi kell ehhez? Egyszerre legyen elege az 
emberiségnek. Egyszerre tudja, hogy mit kell tennie. Egyre járjon az agya, a szíve, és a vezetői 
összehangoltak legyenek, összevont műveleteket hozzanak össze. Egyidőben legyen ráhangolódva, 
hangulatba hozva, és tájékoztatva az egész emberiség. Egyszerre történjen minden az egész bolygón. 
Mihelyt meg tudják oldani mindezt, azonnal kezdhetik a forradalmat. Ha ezek a feltételek nem 
adottak, csak nyöszörgés lesz a vége. 

Manipuláció… 

Manipuláció? Ha a zsarnokság csikar ki forradalmat, hogy leverhesse és megtorolhassa. Tényleg 
forradalom-e a forradalom? Nem árt megbizonyosodni erről. Aztán… Ha egy igazi forradalmat idő 
előtt, vagy időn túl, és nem a megfelelő pillanatban kezdenek el, elbukik, és ezt általában beépített 
manipulátorok idézik elő. Konfliktus kicsikarása: “A” népcsoport, és “B” népcsoport között: “A”-nak 
öltözött “C”-k vernek, ölnek “B”-ket, hogy “A”-k, és “B”-k egymásnak essenek, és “C”-k ezt 
felhasználhassák ellenük. Hazudnak a médiában. Egész kormányok zuhannak le repülőgéppel. Egész 
vonatokat siklatnak ki egy eltüntetendő miatt. “Balesetek” történnek itt-ott. A háborút nem fegyverrel, 
hanem hanggal, szóval, pénzzel, csalással, manipulációval vívják. Amíg az emberekre hat a pénz, nem 
nyerhetnek csatát. Amíg az emberek nem elég bölcsek ahhoz, hogy felismerjék a hazugságot, nem 
nyerhetnek csatát. Egy módon veszíthet a gonoszság: ha a jók bölcsességükben tündökölve kiállnak a 
gonoszság játékából, és leperegnek róluk a gonoszság dolgai. Ha a jóság értékrendje szerint kezd élni 
az egész emberiség, akkor a gonoszság értékrendje másik világba kényszerül át. Szolidarítás, szeretet, 
bölcsesség, barátság vihet a jóságba; nem vezet sehová, ha csak ezen, meg azon háborgunk. 



Mitől bukhat el, mitől győzhet egy forradalom? 

Elbukhat az említett manipuláció sikerétől. Lássuk még… Elveszik a munkám, a nyugdíjam, 
megzsarolnak a családom megölésével – mondja az egyszeri ember, és inkább hagyja, hogy maradjon 
a rabszolgaság. Rövidtávú haszonért elad évezredeket, de kicsiny kényelmetlenséget sem vállal a 
hosszútávú jóért cserébe. Nincs meg a testi kondíciójuk, kifulladnak egy lépcsőzésnél, hogyan akarnak 
harcolni? Ha egyáltalán neki állnak egy forradalomnak, az esti filmre már otthon akarnak lenni. Csak 
az kezdjen el valamit, aki végig kitart és életét adná, különben csak még nagyobb pusztulást vonz be a 
gyengeségével. Ha nem mindannyian ilyenek, és nem az egész emberiség ilyen, akkor ne számítsanak 
győzelemre! Egyetlen győztes forradalom létezik: a bölcsesség forradalma, de inkább a szellem 
szabadságharca! A sci-fi novellánkban a bolygónk új neve mondjuk az lesz: MU azaz MI. Elő 
emelkedik a világtenger felszíne fölé, és tündökölni kezd a fényben. Ha mindenki bölccsé válik a Mi-
n… akkor a butaság nem irányíthat többé. Ha mindenki Világossággá változik a Mi-n, akkor a 
sötétség nem vehet erőt rajtunk, és máshová kényszerül. Ha mindenki Életté lesz, és kiáll az 
életellenes hatalmak játszmáiból, akkor a gonoszok egymással lesznek kénytelenek játszani, és 
kihalnak, mert éhségükben egymást élik fel. Ez az egyetlen lehetőség a győzelemre, a többi csak 
tudatlanságban, lelkiismeret borogató hősködés közben elkövetett gondatlan veszélyeztetés. A 
krisztusság a győzelem, másról csak terelés minden beszéd. 

A vázlatszerű felsorolásában említi az új élet megszervezését… 

Talán a legfontosabb szegmens egy forradalom során, hiszen, ha győz is a forradalom, de utána 
minden ugyanolyan módon megy tovább, mint előtte, akkor nemhogy semmi értelmet sem adunk 
annak, hogy volt egyáltalán forradalom, hanem életeket szórunk ki hiába az ablakon, és meggyalázzuk 
magunkat is. Már a forradalom előtt tudnunk kell, hogyan fogunk MÁSKÉNT élni, és nem utána kell 
kitalálnuk azt! Ha az új életünk is kölcsönökből lesz finanszírozva, és politikusokra, bankárokra lesz 
bízva, akkor bele se kezdjünk semmilyen harcba! A kitűzött cél, a MÁS élet, valóban MÁS kell, hogy 
legyen, különben hiábavaló kapálódzás az egész. Ahogy már mondtam: csak tudatlanságban, 
lelkiismeret-borogató hősködés közben elkövetett gondatlan egymást veszélyeztetés. 

Mi számít győzelemnek, mi vereségnek? 

Meghalni még nem vereség, életben maradni még nem győzelem. Kitartani a bölcsesség örökítésében, 
magunk, és mások felemelésében, szeretetté, Világossággá, Életté lenni győzelem akkor is, ha a 
körülmények rosszak maradnak, vagy ha elveszítjük a testünket. Életben maradni jómódúan, de 
közvetve, nem beavatkozva nem járulni hozzá a világ felemeléséhez vereségnek számít. Nem egy 
korszak, nem egy körülmény számít vereségnek vagy győzelemnek, hanem a lelki, szellemi minőség 
alacsony vagy magas foka. Nagybetűvel Emberré válni bölcsességben, szeretetben, barátságban, 
egészségben… és az emberiséget is ehhez segíteni, miközben minden más lényt, és a bolygót is 
segítjük: az a győzelem. Ezt követi a megbocsájtás, és megváltásunk mozzanata, majd a Világossággal 
és Élettel való azonosulás. 

Nem a vallás, a filozófia, vagy a tudomány szabadíthat fel, hanem a bölcsesség, és annak is az 
elengedésével, önmagunk elengedésével a Világ alapállapotával, az Eggyel való azonosulás 
mozzanata: az Egyesülés. Hinni Jézusban? Dicséretes, de félút. Inkább ahogyan Hunyadi Szent János 
vallott erről: „Hinni abban, amiben Jézus hisz!” (ne hagyjuk figyelmen kívül a nem múlt idejű „hisz” 
igét) Ám, még itt is hitről beszélünk. Mondjuk inkább azt, hogy azonossá lenni? Egy. A tudomány, a 
filozófia, a vallás külső megoldást, külső Istent keres, és nem fog találni soha, csak kreálni. Az 
alapvalóság teljessége, tisztasága, egészsége, öröke, végtelensége, az Élet, és Világosság Egye legbelül 
elérhető. Ami nem közvetlenül, egyenesen ebből ered, vagy nem ezzel azonosul a korrupció 
elengedését követően, az csak kirakósozik a romlás építőkockáival. 

Milyen mesét írna ebben a témában? 

Olyat, amely arról szólna, hogy vándorok vagyunk, semmi sem a tulajdonunk, az egész világ a hazánk, 
egymást és magunkat úgy védhetjük meg, ha felemeljük magunkat, aztán ellenfeleinket is a 
bölcsességbe, és Világossággá, Életté minősítjük kevés anyagi részünket is, hogy a végtelen végén 



mindenünk Világosság, és Élet legyen. Amíg itt vándorolunk, óvjuk a lényeket, és emeljük őket. A 
mesében a maroknyi lelket számláló, Sötétföldére ledobott, világosmezű csapatnak az a dolga, hogy 
átrohanjon sokmilliárd sötétmezű között, és átjusson közöttük, eljusson egészen a szülőországáig. 
Vámpírvilágon gázolnak keresztül. Felosztás, megosztás, vérszívás, szipolyozás, ámítás, adó, sáp, 
kamat, ölés, irtás, csalás, lopás, ártás, hazugság, csábítás, aztán ármány mindenütt. Amíg csak egy is 
maradt, áll, és halad a világosakból, a sötéteknek esélyük adatik a felemlkedésre. Az utolsó világos 
vége a sötétek vége is. 
 
Vagy egy ilyesfélét: Mese a fekete száj-emberekről, a fekete virág-emberekről, és a fehér virág-
emberekről. A Nap úgy döntött, hogy kertet épít a létezéshez, és életet ad a létezőkbe. Odaadta a lét 
minden kincsét, várandóssá tette a Földet, és gyönyörködött közös gyermekeikben, azok létezésében, 
játékaiban. Egyszer, amikor a Nap látta, hogy gyerekei elfeledték megünnepelni az anyák napját, és az 
apák napját is, valamint a Karácsony sem jelentett már számukra többet, mint egy bevásárlós ünnep, 
elhatározta, hogy felébred abban az emberben, aki felébredt Őbenne, és kihirdeti az emberek között a 
következőket: 
  - Gyermekeim, a lét minden kincsét Tinéktek adtam, amikor anyátokkal, a Földdel házasságra 
léptünk, és Ti meglettetek. Földanyával elhatároztuk, hogy megpróbálunk Titeket, Rátok bízzuk a 
bölcsességet, a tudást, a szeretetet, és a kor végeztével számon kérjük Tőletek, hogyan gazdálkodtatok 
mindezekkel, és milyen emberekké lettetek. Eljött az ítéletünk napja, íme, sorakozzatok fel mielőttünk, 
és jól a lelketekre nézünk!  
Bele is néztek az emberek fejébe, szívük mélyén a gyöngyükbe, és nyomban meg is hozták ítéletüket.  
 - Úgy látjuk, vannak közöttetek fekete száj-emberek. Ezek elnyeltek minden ajándékot, és mások  
fényét is elnyelték; emésztő, sötét szájjá lettek, és végig csak emésztettek. Az Ő sorsuk az, hogy  
anyaguk visszatér az anyagba, lelkük pedig, mások lelkévé oszlik szét. Látjuk még, hogy vannak  
közöttetek fekete virág-emberek is. Ők virággá lettek, és feketévé; mégpedig azért feketévé, mert  
sóvárogják a fényt, a melegséget, a figyelmet, és vágyakozva Néznek felém. Elfogadták ajándékainkat,  
és jó szándékkal várják minden további fényem. Gyönyörködnek, és keresik a szépet. Az Ő sorsuk az,  
hogy megmaradnak, de csak annyi kinccsel gazdálkodhatnak, amennyit összeharácsoltak maguknak.  
Amelyik feléli azt elpusztul, amelyik szaporítja evickél, amelyik odaadja mindenét, az kifehéredik, és  
tovább részesülhet a fényemből. Vannak közöttetek fehér virág-emberek is. Ők kiegyenesedtek, és  
fehérré lettek ajándékainktól. Nem csak magukba szívták a fényemet, hanem fehér szirmaikkal  
szerteszórták azt, hogy sokan mások is részesüljenek. Az Ő sorsuk az, hogy megtarthatják jól  
felhasznált áldásainkat, de, mivel másommá engedték lenni magukat, Nekik adom a lét minden  
kincsén túl, amelyeket először kaptak, az egész vagyonomat: az Élet, és Világosság minden kincsét is!  
Legyenek a világok Napjai, járjanak a nevemben a lények között; képviseljék, és ne csupán hordozzák  
a Világosságot, és az Életet! Íme, így határoztunk.  
Azzal be is váltották ítéletüket, és elkezdődhetett a következő korszak, amelyen más játékokat  
játszhattak, akik játszani akartak. 
 
Ez kifejező mese lenne. 
 
A legendabeli szuperhős Mátyás, Maat fia, Maitreya tudja, hogy az ártatlanok védelmét nem 
cserélhetitek fel a gonoszok megbüntetésére! Nektek is tudnotok kell! Az ártatlanokat úgy védhetitek 
meg legeredményesebben, ha bölccsé teszitek Őket, és megállnak a jóságban! Még a gonoszokat is 
megmentik. Nem lehet erőszakkal meggyógyítani másokat, vagy a világot; csak a bölcsességet adjátok 
meg ahhoz, hogy magát tudja meggyógyítani… Amikor bölcs lesz, úgyis meg akarja. Mátyus nem a 
tetteivel váltja meg az emberiséget – azt már megtette Jézus az Isten fia. Ő, Mihály fia, az ember 
gyermeke, a szenny bugyrait is, a feledés szféráit is bejárva, és ezekből vissza eszmélve, alulról 
angyalodó ember. Nem cselekszik; a minősége kell a káosz közepébe. Nem tennie kell, csak Lennie; 
meglennie. Felemelkedett, alászállt, magában, belül magával emeli a “teremtés” minőségét. A vihar 
szeme, a kerék közepében a lyuk. Lyuk a láncon, lyuk a zászlón, lyuk a kézen… a gyöngy a szívben. 
Krisztus az égi otthonában drukkol; családtagja Chakravartin Maitreya pedig, végig sétál szelíden, 
csendben az alvó nemzetek között. Amíg itt jár, fel sem tűnik. Amikor elmegy, akkor fogjátok elhinni, 
hogy itt volt. Amikor elhiszitek, engedjétek el az alantasságot, és szeressetek, gyönyörködjetek, 



bölcsüljetek, gyógyítsatok, gondoskodjatok! Mert utána már nem jön senki emlékeztető, csak az új ég, 
és az új Föld! 

Az életellenes erőkkel kollaboránsok az áldozataik húsát ehetik, és a szembesítő Ördög ígéretét: hogy 
nem fogja őket vízzel irtani, mint a jókat. Aztán, amikor a jókat a kollaboránsok segítségével kiirtották 
már, Ő kiirtja azokat is, de tűzzel… És azt kacagja: “Azt ígértem, hogy nem öllek titeket vízzel, és én 
ezt be is tartottam; mert tűzzel öllek meg!” A mégis megmaradók meg, vele vesznek. Ez a 
kollaboránsok sorsa. Akik az életellenes hatalmakkal vannak, elenyésznek végül mindenképp; akik az 
Élet, és Világosság családja, azok nem vesznek el, csupán egy fölösleges részük. 

A sors iróniája, hogy a fentebb vázolt szuperhős Mátyás szerinti módszer járult hozzá ahhoz, hogy 
élnek még olyanok, akik idáig örökítették a tudást. Amikor eljön az idő, hogy nem lesz szükség 
örökítőkre, mert mindenkiben élni fog a bölcsesség, akkor jön el az új aranykor.  
Meg kell védenünk magunkat a rablóktól, de harcokkal csak félmunkát végezhetünk. Aki meg akarja 
védeni a szeretteit az időlegesen félők, vágyakozók, és haragvók támadásától, egyetlen módon vethet 
véget örökre a küzdelemnek: ha bölcsességet ajándékoz a támadóknak. A bölccsé emelkedettek harca 
nem háború, hanem szeretet. A legerősebb fegyvert keresitek? A bölcsesség az. 

 

MÁR MOST MEGVETEM 

 

Már most megvetem a holnapi ágyat, 
családom, hitvesem, szentem. 
A test lefekszik, a lélek állva marad, 
s e renden túli értékrendben 

csodás előtér a lángos háttér elé: 
a füzet, a toll; 
e társak éjszakára. 
Már csak egyet alszunk, 
jössz, és megfizetsz, te menny sugára, 
magaddal, hisz jutalmul küldetsz 

az elhajított ezüstpénzekért… 

a lelket csonkító, érdek-bagázs 
okozta szép sebeimért! 
Beforrnak-e, s ha igen, 
leszek-e még! 
Élet-e az, akarom-e szőrén ülni 
az erő erét! 
Bírom-e e nép nélküli ország 

vállán megtartani magam?! 
Írjam, éljem, mi volt, 
vagy haljam: még ami hátra van?! 

 

Most csak megvetem nekünk a holnapi ágyat, 
családom, hitvesem, szentem. 
A test lefekszik, a lélek állva lázad, 
s e renden túli értékrendben, 
hagyd, a jók dolga a jóság! 
Ezek itt inkább fölfordítják 

egymást vele, 
s fölfordulnak! 
Egyedül marad a költő, 
s betűs kopját faragnak neki 
a lyukas zászlók alatt. 
„Egy sem állhat meg előttem Terajtad kívül!” 

Ez lesz rajta, meg, hogy 

„Te, emberek közt a legemberebb…! 
Megvert e rossz korral az Isten, 
de cserébe megáldott veled! 
E más fizikájú, eladott honban, 
neked mindkét oldaladba 

osztottak szívet. 
S én úgy szerettelek ezért, társam, szerelmem, 



hogy oda’dtam érted 

az egyszülött Istenemet…” 
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[…] 

Bármit is mondok, vagy ír majd le a könyvben, csakis útként számít egy kicsit, de végső soron, sem a 
történelem, sem a megpróbáltatások, a viszonyok, kalandok nem fontosak. A végkifejlet 
szempontjából csupán a szeretet az úton, és a megvilágosodás a célban számítanak! Ez a könyv csak 
szócséplés. Minden illúzió, csakis a szeretet valós, és a megvilágosodott ÉLŐ. 

Ön is engedje el, amiket mondtam! A politika, és minden, minden csak játék… Csak gyönyörködjön, 
éljen, szeressen, világosodjon meg! Ha kiadja ezt a könyvet, ne mondjon hozzá neveket… 
 

 
 
<< “MÚZIKMAN egy távoli galaxis Harmónia nevű bolygójának szülötte. Hivatásos bűnöldöző lett itt, a Földön, miután szülőbolygóján 
kihalt a bűnöző faj. Különleges képessége, hogy brutálisan tud mind gitározni, mind énekelni. Ez a hangirányító képességének köszönhető, 
amivel oly’ annyira tudja a hangok erejét és rezonanciáját szabályozni, hogy akár egy egyszerű húr pendítéssel megrepeszti a legedzettebb 
acélt. További fegyverei: Gránát-mikrofonok, melyekkel hangrobbanást és váratlan dalesteket tud létrehozni. Hű társa a gitárja, amely a 
bolygója legkeményebb anyagából készült, amivel akár a legkeményebb gyémántot is porrá tudja zúzni egyetlen csapással. Fő ellenségei: 
tehetségkutató műsorok kiesettjei, győztesei, sztárvendégei. Gyenge pontja: az Egyszerű dal egy hamis gitáron egy túlbuzgó részeg 
amatőrtől.” / Saját ötlete alapján rajzolta: Molnár Bence 
 



 

 

<< „Ő itt H-ŐSANYA, gyermekkori nevén H-Ősasszony. Fegyverei: minden, ami egy háztartásban fellelhető, mindig tudja, mit mihez kell 
használni. Szuperereje: az esze, az ügyessége, a türelme, a kitartása és a nagy szíve. Gyenge pontjai: ami a szuperereje is, a nagy szíve. 
Sajnos, sokan kihasználják miatta, de mivel sok esze van, így hamar felismeri a rossz szándékkal közeledőket, valamint második gyenge 
pontja a várandósság, ilyenkor sok energiát kell születendő gyermekének ajándékoznia, így ereje csökken. Tulajdonságai: Ő mai korunk 
szuper hősnője, mindig mindenre tudja a megoldást.  Szakácsnő, ápolónő, takarítónő, óvónő, tanárnő, pszichológus, fodrász, utcalány, 
gondolatolvasó is egyben. Gyermekei és férje teljes szívükből szeretik őt, aki ezért hálából minden tőle telhetőt megad nekik, sokszor erején 
felül is. Sosem szomorú, mindig türelmes és kitartó. Ha kell, szexi szörnyeteggé változik. Minden szerettének kitalálja a gondolatait, mindig 
olyan, ahogy elvárják tőle. Csak gondolni kell rá és egyből ott terem. Át tud repülni a falakon is, nincs akadály számára.  Titokban sok 
anyuka és feleség szeretne olyan lenni, mint ő.  Talán én is... titokban... pszt.” / Saját ötlete alapján rajzolta: Ambrus Judit 
 
 
 
Ha itt lenne egy Öregkirály minőségű szuperhős, vajon mivel biztathatna minket? 
 
 
Megkérdezek egyet, hehehe… 
 
Később… 
 
 
Emlékszik rám a jövő. Minél többen ismernek fel magukban, annál közelebb jár az abszolút 
jelenpillanathoz. 

 
A tudáshoz hozzá segítheti az embert egy tanító, de bölcsességre csak egymaga tehet szert. 
 
 
Senki sem visz bőröndöt a mennyországba. 
 
 
Ha a legrosszabb verzió igaz, akkor is van kiút. 
 
 



Csak a pokolban van szükség etikettre. A mennylények maguk az Élő törvény. 
 
 
Az igazság meztelen. A hazugság hordja az Ő ruháját. Természetesen lopta. 
 

A szomorítók hadonásznak, hogy eltereljék a figyelmeteket a lényegről. Ne a bűvész kezét figyeljétek, 
hanem a szíveteket; és ne csatlakozzatok le a világ gyógyításának útjáról, a szeretetről, a szerelemről! 
A hitetlenségnél is nagyobb vétek a hiszékenység. 

 

A mi „vallásunk” neve Barátság, és ez minden vallás elismerője, minden tanító tisztelője, minden 
ember háttársa, testvére, barátja. Ez sem vallás, vagy tudomány kérdése. Megfulladna azok korlátain 
belül; teljesebb azoknál. 
 
 

Benső kiteljesedés hozhatná csak magával a külső világ gyógyulását. 
 
 

Tehát… egyszerre „pokol”, Föld és „menny”. Ki hogyan éli. Aki ocsmánynak is látja, az látja 
igazából, ám ha nem gyönyörködik az ocsmány valóságban is, és nem szellemíti át a salak-
természetet, nem kerülhet ki abból. Ha gyönyörködünk, a „pokolé” fölé emeljük rezdülésünket, és 
máshová illünk majd; nem a pokolba. 
 
 

„A próbák elengedhetetlenek: de nem azért, mert én nem tudom, hogy Ti kik vagytok, hanem azért, 
hogy Ti is tudjátok, kik vagytok.” – mondhatná az Egy. Az Egy azonban nem beszéddel szól. 
 
 

Az egész világ a szívből terem. Az egész világ a szívben él. Az illúziók az elméből lesznek, és abba 
térnek végül. Lépj az elméből a lélekkel szemlélődésbe! 

 

A túlbuzgók és az önjelölt tudósok még a tudatlanságukról tudóknál is veszélyesebbek az igazságra 
nézve! Ne higgyetek az önjelölt kormányzóknak, az ezoteriában a megélhetési sarlatánoknak! 
Helyeződjetek bölcsességbe, aranyközépbe, és érezni fogjátok, hogy hol Él az igazság! A rosszakarók 
is támaszthatnak nevetséges önjelölteket, hogy nevetségessé tehessék ez által az igazakat is! Az igazak 
a szívetekben, a mosolyotokban, a könnyeitekben, a hitetekben, a szeretetetekben lesznek, és nem a 
szemeitek előtt! 

 
A szerepek adottak. Lehet rossz csoportba születni, és kiemelkedni onnan, lehet jóba születni, és 
elveszni mégis. Lehet elveszni készakarva, másokért, áldozatul, hogy Ők emelkedhessenek. Nem az 
számít, hová születtél, hanem, hogy függetleníteni tudod-e magad, felszabadulsz-e a bölcsesség által, 
és áldássá formálod-e át az átkot. Társaid számára is áldássá. 
 
 
Legyetek a vihar szeme! Ami rossz elér a bőrötökig, nem kell, hogy azon belülre is elérjen! A 
szívetekben, lelketekben nincs helye; ott csak az igazságnak, Világosságnak, Életnek, szeretetnek, 
bölcsességnek hagyjatok lakhatást! 
 



 
Tudnotok kell, hogy tetterőtöket hiába fordítjátok fegyverkezésre, politikára, bármibe belépésre, 
bármiből kilépésre, aláírás gyűjtésére, népszavazásra. Ha egyáltalán bármeddig is eljuttok, a 
gyümölccsel nem engednek Titeket tovább, hanem át kell engednetek a korrupt közegnek a tovább 
vitelt, és onnantól olyan, mintha semmi sem történt volna. Hiába küzdötök a politika keretein belül, 
sosem lesz valódi eredménye. Ha az Ördög ad szerszámokat a kezeiteke, amik közül választhattok, 
melyikkel akarjátok legyőzni, holt biztos, hogy bármelyiket is fogjátok választani, azzal nem lehet Őt 
legyőzni. Ezért adja azokat. Ezeket csak a váltásig, és csak a megtévesztők megtévesztésére tartsátok 
fenn… hogy amíg változtattok, azt higgyék, hogy minden a tervük szerint történik! 
Saját, vagy “isteni szerszámmal” küzdjetek; az pedig bölcsesség, szeretet! Így, előbb 
önmegváltás/megvilágosodás, majd azt követően a Nagy megváltásban részvétel: másokhoz oda 
fordulás, és Őket közvetetten, felmutatással, szeretettel felemelés! Legyetek bölccsé, és tegyetek 
bölccsé másokat! Ne milliókhoz szóljatok, hanem kevesekhez! Milliók elfelejtik a tudást; kevesek 
tovább adják azt. Ha fel akarjátok szántani a parkokat, ne szavazzatok, ne kérjetek véleményt a 
miniszterektől, hanem tegyétek meg! Ám, ne legyen tulajdonotok a park, és a terményeket osszátok 
meg!  
 
 
Ne szégyelljetek szegénynek lenni! Legyetek jó szomszédok! Nézzetek egymásra, cinkos mosoly, 
aztán mehet a munka! Tegyétek a fiatalok számára elfogadhatóvá, szerethetővé az egymásért 
bekoszolódást, a kapát, ásót, vetőmagot! Járjatok össze megvitatni a dolgok állását, ne a media mondja 
meg, hogy mit gondoltok! Alakítsatok, mindig változó tagokkal, vita köröket; beszélgessetek! Ne 
szégyelljetek szegénynek lenni! Ne szégyelljetek szegénynek lenni! 
 
 
Soha nem juttok el a “gonosz főtanácsig”. Ha igen, a bőrükön belülre akkor sem juthattok el az 
érveitekkel. Ők erőket testesítenek, és olyanok, amilyenek: nem változtathatók. Ne a “gonosz” 
meggyőzésével, legyőzésével foglalkozzatok, mert az direkt teszi elétek, hagyja előttetek az 
összeesküvés-elméleteket, hogy a felháborodásra, és a forrongva az oldalára átminősülésre áldozzátok 
azt az energiát, amit jóra adhatnátok! Adjátok az erőtöket jóra, szépre, szeretetre, bölcsességre, és 
azzal lesztek eredményesek! Minden az elmében születik, így, abban szülhettek jó világot is, de csak a 
lelketekből merítve!  
 
 
A vihar szeme: nem cselekvés, nyugalom. Akik avatkoznak: kárt okoznak. Akik a vihar szeme: 
terjesztik a lélek egészségét, és az egészséges lelkek fénye győzedelmeskedik a gonoszság sötétségén. 
Egyenlet: amit oda adsz, nem tudod elengedni; amit elengedsz, már oda is adtad. A nehéz könnyűvé 
lesz, felemelkedik, majd vissza süllyed, és magával emel mindent. A bölcsek kövére, ahogyan én 
“láttam”, ez van írva: Mindenből arany lesz, s az arany arannyá tesz.  
 
 
Olyan állapotban vagytok, hogy bárki is állna ki vezetni Titeket, kezdetben megbukna, mert Tőle 
várjátok el, hogy helyettetek tegye meg, amit kell, és Ő bármit is tenne, elégedetlenek lennétek, mert 
meg vagytok zavarodva; az értékrendetek a vetítők által belétek nevelt rend. Az elétek kitettektől, a 
politikától, a tudománytól várjátok, hogy cselekedjenek helyettetek, pedig, mindenkinek magának kell 
megvalósítania az élhető jelent. Valósitsátok meg személyenként, először bennetek, majd kívül is a 
szeretet, szolidaritás, bölcsesség virágzó, egészséges világát! A jókra támadók először irigyek lesznek, 
majd gyűlölködnek. A jók összehozók, az ellenük támadók megosztók, szétzilálók. Melyikek 
vagytok? Ki akartok állni egymásért? Veszekedve, verekedve akkor is az ellennek dolgoztok, ha 
igazatok van. Szerető bölcsességben, egymásért munkálkodásban akkor is az ellen fortélyainak 
feloldóiként dolgoztok, ha nem is gondoltok rájuk. 
 
 
Ha alkottok, csak egy csöpp hányadát tegye ki a munkásságotoknak, hogy a rosszra hívjátok fel a 
figyelmet! Inkább arra irányuljon a munkátok, hogy egy szép, jó, tiszta, könnyed, természetes, 



egészséges, bölcs, szerető lét képét varázsoljátok magatokba, majd mások elé is! Keveset beszéljetek 
lépésekről, nehogy a körülmények felemésszék az erőt, amely a megvalósuláshoz kell; inkább egy 
kész jó világról szóljatok, hadd képzelhessék el az emberek! 
 
 
Biztassatok, emeljetek, mutassatok irányt, és írjátok le a célt! Mondjátok: ne féljetek! 
 
 
Az egész illúzió, hologram, vetítés értelme, hogy eldönthessétek, a Világossággal és Élettel vagytok-e 
egyek, vagy az életellenes hatalmakkal. Csak ezért van az előadás. A legrosszabbak is ebben 
segítenek. Képesek vagytok-e a bűvész hadonászása ellenére is a szívetekre figyelni, és világot 
gyógyítani? Legyetek képesek! 
 
 
Mindez nem vallás kérdése, kategóriája; az igazságot a vetítők butították vallássá. Nincs külön 
tudomány, meg vallás: minden mélyén ott a Valóság. 
 
 
Ne a tárgyakban higgyetek, hanem a szellemiségüket értsétek meg, és éljétek meg! Koronákat is lehet 
hamisítani; nem a tárgyiasságuk számít, hanem az, hogy az égi programot megértsétek, megéljétek. Az 
ország, a királyság, a bölcsesség eltűnik, hogyha csupán földi. Az égi ország, királyság, bölcsesség 
örök. Még akkor is lesz, amikor a földi már nem. 
 
 
A mi családunk hagyományának része, hogy ellenfeleik felemeléséért is élnek, majd, ha ez nem elég, 
készek életük áldozásával is emelni azokat. Remény mindig van. Nem baj, ha nem tudok csodával 
gyógyítani, mert akkor szeretettel, szóval, alkotással, felmutatással, örökítéssel, “égi” szerelemmel 
teszem. 
 
 
A “mieink” búcsúlevele végére: “…megtudjátok egyszer, hogy értetek éltünk, nektek voltunk, és nem 
azért hagytuk magunkat, mert gyengék voltunk, hanem, mert a világ legerősebb ereje. Nem azért 
hagytuk “megenni” magunkat, amiért elsőre gondoljátok, hanem, mert úgy szerettünk titeket, hogy az 
életünket adtuk értetek. Nem világosodtatok meg, míg veletek voltunk; hát “húsunkat adtuk”, hogy 
utánunk legalább erősek lehessetek a megvilágosodásra. Amikor megértitek majd mindezeket, Ti 
lesztek szuperhősökké, és Bennetek támadunk fel, élünk tovább. Akik fajtákban gondolkodnak nagyot 
néznek majd, amikor látják, hogy van egy mag, a bölcsesség, amely, ha kikel bennük, transzformálja 
őket. Testi fajtájuk aláhull róluk, és az életfa lelki családjává válnak. Megszűnik a fajta, és tündököl a 
minőség.” 
 
 

Az öregkirály szuperhős mindig itt van. Lélektől való, páholyfüggetlen, házfüggetlen. Van úgy, hogy 
nem ismerik fel. Van úgy, hogy rosszat tesznek a helyére. Van úgy, hogy felismerik, de rossz helyre 
teszik. Van úgy, hogy felismerik és jó helyre teszik. Ahhoz, hogy felismerjétek, és jó helyre tegyétek, 
bölccsé kell lennetek, és minden embert bölccsé segítenetek. Csak bölcs nép lehet szabad. Csak bölcs 
népről hullik alá, pereg le magától a zsarnokság. A bölcsesség a világ felszabadítója és szabadsága. A 
bölcsesség a Világosság, az Élet, a szeretet. A vallás és tudás abszolútuma.  

 

Légy érzékeny a lélek “vérvonalára”, amely hatalmasabb a test vérvonalánál!  
 

Aki célhoz ér, mindent ugyanúgy talál, amikor visszatekint az útjára... de másnak, teljesnek fogja látni 
azt. Nem a világ lesz másmilyen, hanem Ő lesz olyan, aki teljességben látja meg azt... és magát, és 



mindent. 
 
 
Magaddal kell megbékélned minden kérdésben. 
Igaz, hogy a magunkkal megbékélésben sokat segíthetnek mások is... de végül mégis csak magunkkal 
kell megbékélnünk minden kérdésben. 
Azok vannak ideális állapotban, akik ezt már nem másokhoz mérten, hanem az Abszolútumhoz, 
Egyhez, Valóhoz mérten tehetik. 
Őket nevezhetjük bölcseknek. 
 
 
A történelemben bűnös lelkek lettek említve... 
Bármilyen mélyről is létezik azonnali megszabadulás...  
Bármilyen bűnből létezik megbocsájtás... 
Az út nem távolság, a cél nem hely... nem idő... 
az út minőségemelkedés... a cél az Egy-azonosság. 
Minden lény feleszmélhet akárhol is legyen... villanásszerűen is...  
a szenvedtetők, és a szenvedők is. 
 
 
Nem attól szép, vagy csúnya, egészséges, vagy beteg valaki, amit eszik – kivéve ha mérget – hanem 
attól, ahogy gondolkodik, amilyen harmóniában, vagy “zűrben” van magában.  
Ehet valaki bio izéket egész életében, akkor is beteggé lesz, hogyha a gondolataiban káosz van. 
Ehet töpörtyűt az ember pálinkával, akár egész életében is, nem lesz semmi baja... ha a lelkében 
harmónia, bölcsesség, szeretet, jó akarat van. 
Ám, elérkeztünk egy ponthoz, amit a bölcsesség, a szeretet, a harmónia magával szokott hozni... ez 
pedig az együttérzés. 
Márpedig, ha valakiben együttérzés van, akkor nem eszik töpörtyűt egyáltalán... nemhogy egész 
életében... 
Minden, minden, minden lelki kérdés, és lelki válasz... megoldás.  
A bölcsesség hiánya minden betegség, ferdeség, félelem, vágy oka... és a bölcsesség mindennek a 
feloldója, gyógyszere, megoldása. 
Amíg az ember gyereke nem bölcs, addig csak kirakósozik a romlás építőkockáival... és saját 
szempontjai szerint akarja megmondani, hogy mi jó, és mi nem jó... 
Amikor az ember gyereke bölccsé lesz, a fölösleges dolgok maguktól maradnak el tőle...  
és csak az abszolútum szerinti valós jó marad meg vele.  
 
 
Légy elnéző az úton lépőkkel! Mindenki szabad, és más ember... más neveltetéssel... és nincsen 
általános megoldás... Az Emberfia nem evett húst onnantól, hogy dönthetett... de halat szaporított a 
tömegnek, mert az kellett Nekik. 
Nem volt iszákos, de borrá változtatta a vizet a násznép kedvéért. A “mennyek kulcsát” olyannak adta, 
aki háromszor árulta el kakasszóig. Akinek megbocsájtott, maga is megbocsájtóbbá lesz. 
Ha eme iránymutatás alapján akarnánk meghatározni, milyen emberiséget szeretett volna, azt kell 
mondanunk, hogy megbocsájtó, szeretetteljes, emberi emberiséget.  
 
 
Emberfia. Hamarosan olyan korszak következik, amelyben új értelmet nyer majd ez a kifejezés. 
Felviláglik, hogy miért volt fontos ezt jelezni annak idején. 
 
 
Csakis benső, és minden lény számára építő, gyógyító, egészítő, emelő megoldás lehet valódi 
megoldás, ezt pedig nem lehet kreálni, kitalálni; arra csak rátalálni lehet, mert az már eleve van, az 
embertől függetlenül is, és rátalálásának mozzanatától már az emberben, az emberrel, az embertől 
tovább adományozva is. 



A Fehér Barátok szuperhős team, a mese szerint, aranyra írt ismeretekkel szórta be a környéket. Azért 
tette, hogy kiderüljön: az aranyat tartjuk-e fontosabbnak, vagy a tudást… és, ha a tudást, akkor is, 
beszélünk-e még a Szeretet-helyőrség nyelvén… értjük-e még a ránk bízott ismereteket, vagyis 
teljesítettük-e a megbizatást. Halade, Mystai! 

 

Az emberiség, az utolsó utáni pillanatban, a kimentett kiválókon túl magára hagyható, a bolygó nem. 
Az emberiség az utolsó utáni pillanatig, felmutatással segítendő, azt követően a lélek lényei segítenek. 
A bolygó fennmaradásának prioritása az emberiség ilyen minőségű fennmaradásához képest 
elsőbbséget élvez, de a bolygó örökké él, mert Szellemében Élet, és abból mindig újra terem.  
Nem megengedett azonban a népirtásnak minősülõ népesség-szabályozás!  
Mindazokért felelősek vagyunk, akik ide születnek, és nem a mennyiség-szabályozással, hanem a 
minőség-szabályozással érhetünk el egyedül üdvözítő eredményt! Nem épülhet új világ emberiség 
ellen elkövetett, hatalmas bűnökre! Egy “tökéletes” rendszert akarók sem gondolhatják azt, hogy 
mindjárt az alapot, a rendszer-lelket bűnre építik, és szenvedéssel kenik fel! A multiverzális jóság-
elvek érvényesülése még a túlélésnél is fontosabb; egy lélek-tisztasággal kihaló emberiség nagyobb 
siker, mint egy halálos bűnnel túlélő. Az az uralkodóház, amely gyilkolással iktatja be magát örökké 
átkozottá teszi magát, és működése minden termését. Csak a Multiverzum Szelleme szerint is legitim 
uralkodóház a valódi uralkodóház. A többi önjelöltek pénzklubja cinkos-tagsággal, amely a jóság 
égisze alatt kínoz, gyilkol és csal. A megmaradásukért valóban jóvá kell válniuk. Minden, amely nem 
a benseje tisztasága, Világossága, és az Élet által működik elrothad, szétesik, megszégyenül. Csak az a 
valódi uralkodóház, amely bensőjében Világosság, Élet, bölcsesség, szeretet, és ekképp a kinti 
világban is ezek szerinti, efféle! A többi életellenes hatalom-rákfene, amely mindenki kárára tartja 
fenn magát, miközben azt hírdeti, hogy minden tőle függ.  
A költő azt mondaná erre: egyetlen fehér sárkány létezik a bolygón, és az itt Él. Ő maga fogja a 
nevében rosszat cselekvők “nyakát” szegni.  

 

Ha a bolygó elpusztul értünk, támad új bolygó az Életből. Nem élőhelytől lehet létezés, hanem az 
Élettől lehet élőhely és létezés. Ám csak bukott emberiség hagyhat egy bolygót meghalni; egy 
győzedelmes emberiséggel a bolygó is gyõzedelmeskedik! Óvjuk a bolygót azzal, hogy magunktól 
megóvjuk Őt; magunktól pedig úgy óvhatjuk meg Őt, ha vírusságunkból felemelkedünk a 
bölcsességbe, a látásba, és magunk is Életté, Világossággá leszünk. Lélektől fogunk összetartozni. 
Hasonlítsunk az Eredeti Tűzhöz, amely ”eljön” hozzánk, s akkor a lángok köré gyűlnek. Ám amikor 
az Eredeti Tűz visszatér Szellem-önvalójába, és az EGY-be nyugszik, akkor a lángok is ellobbannak, 
és személyesen járják a tanulás útját. Így valósulhat meg, hogy nem az intézmény kényszeríti össze a 
keresõket, hanem a keresők adják össze a nem intézményes családot. Így lehet majd, hogy az elemei 
adják össze a templomot, és nem kényszerű tervek által épült intézmény téglái kell, hogy legyenek. 
 

 
-Szavak jelentésének visszaállítása (nézés-látás, lélek-szellem, fény-Világosság különbsége stb. . .) 

-Vallás > hit > tudás > látás > azonosság. 

-Mindenki hasznos tagja az egésznek, ott, ahol épp képes azzá lenni.  

Nem attól jó valaki, hogy a ”belső körben” működik, hanem, hogy ott van, ahová tényleg illik. 
Nagyobb jót tesz a szántó-vető, ha szántás-vetésben van teljesen benne, mint egy ”belső körös” pap, 
aki nincs benne teljesen, egészen abban, hogy Ő pap. 
 

Nem a legbonyolultabb lehetséges, hanem a legkevesebb szükséges történik meg; az optimális nem a 
maximális, hanem a méltó élethez ELÉG! 



 
Ha nincs hová lenni, irány befelé; belül tágasabb! 
 
 
Az öregkirály szuperhősnek nincsen tulajdona; Ő a Mindenség, és annak “arca”. Vállaljátok át a Világ 
adósságát; Te egy személyben, mindenki személyenként, szeretetben, bölcsességben... és törlesszétek 
azzal, hogy közvetetten megvilágosítjátok a nemzeteket, saját példátokkal elöl járva! Hogyan 
tisztelhetjük leginkább az Egyet/Információt/Szellemet/Istent, vagy bárhogy nevezzék? Úgy, ha 
magunkat bölcsességgé emelve betetőzzük a teremtődést. A teremtődés koronája nem egy faj, hanem 
az a mozzanat, amikor megtörténik annak végső céljába minősülésünk. 
 
 
Ne szégyelljetek szegénynek lenni egymás előtt, még ha tócsákban játszva nő is fel néhány 
nemzedék… mert míg a szegénység elégedetlen, addig nem különb a gazdagságnál. Amikor bölcs és 
boldog a szegénység, a gazdagság sem ér fel hozzá. 
 
 
Akinek az elméje ugyanolyan tiszta, mint a szíve, az ébredett. Akinek a szíve ugyanolyan tiszta, mint 
az EGY, az maga is Egy. Mit számít, hogy a jónak isteni személyei esetleg kitaláltak csupán! A 
lényeg, hogy megidézésükkel magát a jót idézzük meg magunkba, magunk köré. A megidézés 
lényege, hogy magunkat a jóhoz rendeljük, és ezzel a rossz másutt kell lakozzék. Az ima funkcionális 
jelentősége legfőképp ez. Az ima nem más, mint elménk megtisztítása a jóságos minőségek 
felsorolásával, megidézésével… mint szándéknyilatkozat, hogy mi a jó minőségekhez rendeljük 
létezésünket. A ható ima a hálaadásé. Ezt követi az elme-gondolkodásból a lelki szemlélődésbe 
helyeződés; a szavak nélküli ima. 
 
 
Mint a költők, akik elme-gondolkodás helyett a lelkükkel csodálkoznak, tűnődnek, merengnek, 
gyönyörködnek, bambulnak... 
A költészet egy ítéletmentes viszony. A jelentéssel látás. Csak azért írni verset, dalt, hogy segíts az 
embereknek a költészet megélésében. Csakis emiatt. A költészet minőség, állapot… és nem a verselés, 
nem a vers. A vers csak sallang. Végül a szó is elmarad. A költészet van az emberért, és nem az ember 
a költészetért.  
 
 
Az erény legyen az emberért, és ne fordítva, s legvégső esetben maga az ember lesz az Élő Erény. 
 
 
Észrevétlenül jönni… majd észrevétlenül kilopózni az emberi világból. Csak annyira “látszódni”, 
amennyi ahhoz kell, hogy a többieknek segíteni tudj ugyanebben.  
 
 
Nem az a lényeg mennyire regulázzátok magatokat, és, hogy kényszer alatt milyen erényesek tudtok 
lenni! Az a lényeg, hogy amikor a legrosszabbak vagytok, amikor elengeditek magatokat, akkor 
milyen erényesek vagytok! Aki akkor erényes, amikor elengedi magát, na Ő Erényes! 
 
 
Ne vesszetek el abban, hogy milyen lények vannak, mik a jellemzőik, hanem csak annyit tudjatok, 
hogy ahol Világosság van, nem marad meg a sötétség, ahol Élet van, nincsen halál, ahol igazság van, 
elmarad a hazugság!  
 
 
Frekvenciaváltozás? 432Hz-es egyezményes “A” hangot! Hehe… 
 
 



Kiderül, hogy van élet más bolygókon? Üreges a Föld? A Hold egy űrállomás is? Kiderül, hogy az 
Ufók valójában micsodák, kicsodák? Kiderül, hogy Jézus nem Karácsonykor született? Rudolf, a 
rénszarvas csak lány lehet, mert a fiúk elhullatják az agancsukat Karácsony előtt? Kiderül, hogy simán 
lehetek rocksztár? Költő? Öreg tanító-remete? Nagyapa? Rastafari? Mátyás király? Kiderül, hogy a 
szabadkőművesek tévedtek, mert nem az a valódi örökség, amiről ők hiszik, hogy az, haneeeeeem… 
más? Rájönnek, hogy xyxyxy elveszett törzse nem is veszett el soha, csak rejtve volt a rosszakarói 
elől? Ön a spider uncle? Na, és?! Persze, hogy kiderülhet! A világ az elméből születik, és abban is 
tűnhet el. Az elme háborodottsága: a világ háborodottsága. Az elme harmonikus teljessége: a világ 
harmonikus teljessége. A lényeg, hogy bármekkora is a káosz odakint, az ember meglelje az 
aranyközepet, a szeretetet, a Világosságot, és Életet, a bölcsességet, és ne hagyja, hogy a sokadalom 
tüneményei eltereljék a figyelmét ezekről! Kiderül, hogy ez egy karantén planéta, hogy minden illúzió; 
csak vetítés az egész? Ne számítson, mert nem a részletek fontosak, hanem az EGÉSZ, amely nem 
csupán a részek összessége, hanem előbbi, teljes, és a részletektől függetlenül is van; ott Él minden 
mélyén, minden okaként, Valódi Lényegeként, és értelmeként. Aki erre figyel, ebbe helyeződik, és 
ezzel azonosként szemléli a káoszt, attól akár fehér sültelefántok, vagy lantozó tigrisek potyoghatnak 
az égből, akkor is csak a legelső, legbenső, egyetlen Valódi értelmet Éli. A program megy tovább, a 
hologram működik tovább; a tananyag végig vetítendő. A “vizsgázottaké” lehet az ébredés, a Valóság.  
 

 
 
<< “Hát, rajztudásomból ennyire futotta. Szerénytelenség lenne azt mondani, hogy a szuperhőst magamról mintáztam, de. Szuperhős típusa: 
VILÁGKARBANTARTÓ. Hétköznap egyszerű alkalmazott, dolgozik, életben marad. Outsider-ként figyeli a világot. De ellentétben 
Hollywood sablonos személyiségeivel, szuperhős formájában is a háttérben dolgozik: kuroko módjára, láthatatlanul járul hozzá a világ 
működéséhez. Miatta tűnik el a szemét reggelre az utcáról, kerül új izzó a kiégett helyére, szépül meg életünk egy-egy félreeső, de mégis 
gyakran érintett pontja. Tőle lesz egy árnyalattal jobb mások élete. Munkájáért fizetséget nem vár, jó szót elfogad.” 
/ Saját ötlete alapján rajzolta: Katona Ádám 

 



 
 
<< “Szuperhősünk a hétköznapi ember... a legnagyobb. HÉTKÖZNAPI MAN/WOMAN. Szuper ereje az Élet... úgy bánik vele, ahogy ő 
szeretne. Szuper eszközei a szeretet, és az álmai a vezérlői. Mindenki egy hős.” / Saját ötlete alapján rajzolta: Radics Anikó 
 
 
- Szárnnyal repülés: igazság. 
- Szárny nélküli repülés: bölcsesség. 
- Abszolútumban lebegés: Világosság. 
- Abszolútumként Valóság: Élet. 
- Egy: Egy. 
 
 
- Transzverzális kommunikáció / Anyag 
- Longitudinális kommunikáció / Lélek 
- Spin kommunikáció / Szellem 
- Egy / Egy 
 
 
Holografikus multiverzum. A Valója viszont Egy. 
 
Tudni bonyolult, látni egyszerű / az elmében nehézség rejlik, a lélekben találhatod a súlytalanságot. 
Ember, ha már a tested rab, legalább az elmédet engedd, hadd lehessen szabad! S, mi lehet nagyobb 
szabadság, mint a Mindenség, a Valóság teljességeként csodálni, szeretni, Világolni, Élni! 
Láb a pokolban, kéz a földi világban, és fej az egekben. Minderre pedig a szívben lakozó képes. 
Alsó, középső, és felső világban egyaránt erőben... és mindezt a lélek legközepében... mindezt az 
Egyben. 
 



 
Végül pedig, annyit még hozzá: vannak elbeszélhetetlen dolgok, és legyenek el nem mondottak is, 
mert mindenki úgy érzi igazán magáénak, és valóságosnak a tudást amit szerzett, ha Ő szerezte meg, 
fedezte fel magának… valamint Ő küzdött, “fizetett” meg érte!  
Hiszen nem is igazán a titkok számítanak; mindinkább az, hogy éljünk! 
 
[…] 
 
Ezt mondaná egy öregkirály minőségű szuperhős… de persze csak, ha itt lenne közülük egy.  :)) 
 
 
VÉGE  
 
 
 
UTÓIRAT: 
 
Tisztelem Őseim vallását, hagyományát. A könyvet azért írtam meg vallás-függetlenül, hogy olyanok 
is részesülhessenek a láthatatlan látásából, akik hányingert kapnak a vallásoktól, s így azok által nem 
tudnak részesülni. Azért írtam minden vallás, nép, ember, más lény világának aranyközepébe 
helyeződve, hogy meghívjam Őket kivétel nélkül a Valóság “asztalához”, hiszen szeretem 
mindnyájukat, és nagyon szeretném, ha nem maradnának le a legjobb jóról mindenféle rossz érzéseik 
folytán. 
 
Nap 
 
 
---------- 

 
 
 
 
A KÖNYVBŐL KIMARADT RÉSZEK :)  
 
 
 
A Konstans c. Zselenszky lemez beharangozó interjúi a kulturgyom.hu gondozásában. 2013. október, 
és 2014. január. 
 
Októberi cikk:  
 
Őszintén, teljesen nyíltan, kőkeményen, és a szív mélyéről.  
 
A kérdező Nádas Dávid, a válaszadó Török-Zselenszky Tamás. 
 
389. In medias res. Sokadik Konstans hallgatás után úgy érzem, beértél. Tiszta, békés, 
elgondolkodtató, kicsit tanító érzésű anyag lett. Te hogy éled meg ezt, milyennek látod, érzed ezt az 
utat, ami az Eleven Holdtól egészen idáig kísért? 
 
Kismillió szólóest hozott idáig. Megnyugtató, ha tudod, hogy nem szükséges giccskörítés ahhoz, hogy 
sok jóember kis helyen is értő figyelemre méltasson, és közösséget akarjon vállalni veled. Csak a dal 



van – ahogy Cseh Tamás mondotta – és a szemünkön belül élő világok összeéréséhez szükségtelen a 
sallang. Szeretek zenekarban játszani, a zenésztársaim kivételes emberek, de amíg a csend messzebbre 
hallatszik az emberekben, addig egy gitárral „mondom el mindenkinek, amit nem mondhatok el 
senkinek”. A barátság a vallásom, magáért a zenélésért zenélek, és nem egy közvetett célért. Kivontam 
magam a képletből, nem jövök sehonnan, nem tartok sehová, és amit célként elérhetnék, az már 
öröktől bennem él. 
 
390. Egyszer még a régi Hunniában beszélgettünk egy nagyot. Szóba jött a költészet is, és a felelősség. 
A dalaid versek. Költő vagy, és szerző-előadó. Egy kicsit mesélj kérlek arról, hogyan is születnek a 
dalok, merre kóborolsz, miket látsz, mik érnek, amikből aztán dalok lesznek. 
 
Aki szeret minket, velünk kormos, velünk részeg, velünk szegény, velünk él, velünk hal meg, és nem 
selyemfüggöny mögött. Aki szeret minket, nem akar nélkülünk a mennybe menni, inkább beprotezsál 
mindnyájunkat, és amíg az ügy folyamatban van, együtt berúgunk. Legalja senki vagyok, de így is 
tudom, hogy ez a helyes, és legbensőmből fakadóan eszerint működöm. Amit látok elmesélem, amit 
hallok megosztom; így íródnak a versek, és a dalok. 
Gyerekkorban az emberek kiválasztják, melyik szuperhőssé nőnének fel legszívesebben. Stipi-stop, én 
ez, meg az vagyok – mondják. Jómagam álruhában elvegyülő király szerettem volna lenni. A 
mindenségnek átadni e gyenge testet, és észrevétlenül meghallgatni, orvosolni az emberek baját. A 
legfeltűnőbb helyre bújtam, és olyan hivatást választottam, amely nem beleszólva, nem megmondva, 
hanem közvetetten, felmutatva, hagyományozva, örökítve, kérdéseket felvetve, távolról gondoskodva 
operál; ugyanakkor barát, családtag, sorstárs is vagyok. A dalok nem születhetnek úgy, hogy fehér 
ruhában lebeg az ember a kastélya padlója fölött, majd néha kegyesen kikandikál a nép elé, hogy 
tapsoltassa magát virágszirom-esőben. Együtt kell lennünk sz..rban, h..gyban, vérben, fájdalomban, 
kéjben, gondban, bajban, borban, mocsokban, és akkor a dalok, a versek mi leszünk. A mi létünk 
bejegyzéseivé válnak, amelyek élettelin kerülnek be a lélek-könyvtárba. 
A lehető legtöbbet, a legszebben, a legkevesebb szóval elbeszélni mások boldogulására. Az említett 
„legtöbb” pedig nem rózsaszín cukormáz konfettivel, hanem a kőkemény, közös, nagy életünk. 
Szegedi-Kovács György költő barátom mondta egyszer: „versírás előtt sose moss kezet!” Ehhez 
tartom magam.  
 
391. Te hogy állsz a felelősséggel/hez? Én úgy érzem, ha teszek valamit, amit más is lát, olvas, hall, 
azzal lényegében beleavatkozom kicsit az ő életébe. Irritáló a netbe bújó rengeteg virtuális tag, akik 
fröcsögve "újságíróskodnak", "kommentelnek" stb. Ők szerintem fel sem fogják ezen tettük súlyát. Te 
hogy látod ezt? 
 
Biztatni, együtt érezni, építő szándékkal a megfelelő kérdéseket feltenni, és azért várni a válaszokat, 
hogy a hozzászólókat megismerjem, nem is a tulajdonképpeni válaszokért. Maximum ennyit szoktam. 
Ha a kérdésre válaszolnék, már azt tenném, amit azok, akikről kérdeztél… hehh. 
A befogadó fél pedig, nos, sajnos már ilyen téren is védtelen. A világkerék most ide perdült. Nem kell 
megmentenünk senkit a próbatételektől, mert azzal az életüktől fosztanánk meg Őket. Inkább itt 
vagyunk Nekik társul.  
 
392. Kis kommunákban, közösségekben tapasztalom, hogy hála istennek azért vannak, akik képesek 
magukba nézni, merész módon megpróbálnak változtatni magukon, és aztán, mikor már kezdik 
mindezt megérteni, gyakorolni, megpróbálnak tiszta lappal indulni a világ felé...  
 



Az Élet, a Világosság ott van mindenkiben, mindenben. Szempontunkból kétféle ember van: aki erre 
már ráébredt, és, aki rá fog ébredni. Az említetteken ennek az eszmélés-útnak látod az árnyalatait. 
Minden történelmi korszak máshogyan állít elénk nevelő próbatételeket. Ezeket nem kerülhetjük ki, 
nem odázhatjuk el; csakis abban dönthetünk, hogyan állunk meg bennük. Az Élettel leszünk-e végül, 
vagy az életellenes sodrással. Aki a vallás, a tudomány abszolútumává lesz, aki tudásra tesz szert, 
majd megéli azt, és bölcsességre jut, annak azonnal megesik a szíve a mindenekre nézve. Ide 
emelkedünk. A nagy mű maga az ember. Nem az erény-gyűjtemény nagysága, nem a látszat számít. A 
cél nem egy hely, nem egy díj… hanem egy minőség: a nagybetűvel EMBER. A díj pedig maga az 
Élet. Jó, hogy figyeled, meglátod ezt másokon is… hogy érzékeny vagy erre.  
 
393. Konstans. Egy. Állandó. Isteni forma. Erre utal a szó? 
 
A szó azt próbálja éreztetni, hogy létezhet olyan minőség, vagy tudás, vagy állapot, vagy 
meghatározhatatlan, de érezhető dolog, amelyhez bármilyen mértékű eltévelyedettségből, 
elveszettségből, romlottságból is oda lehet szegődni, ódalogni, húzódni, bújni, vonulni, gurulni, 
rohanni, hátrálni. A legnagyobb rosszból, sötétségből is visszabonthatjuk a hibás lét-építményeinket a 
konstansig; eddig a biztos alapig, amely a lét eredete, alapja, és mindennek a legbensőjében ott vonul 
láthatatlanul, de örök, végtelen teljességében. Ilyen konstans a Világosság, az Élet, a szeretet, a 
fizikusok szerinti információ, a hívők szerinti Isten, a művészek szerinti Szellem, a tudósok szerinti 
bölcsesség, a mindenki szerinti, s így vallás-független Egy. 
Ha ugrálsz az időben, a tudatállapotokban, a világokban, az álmokban és valóságokban, a 
filozófiákban, vallásokban, világnézetekben, korokban, testekben, és megkeverednél, hangolódj erre a 
minden abszolútumaként örök konstansra! Ha szkafanderben sodródsz az űrben, és nem tudod, merre 
találod a világ közepét, fordulj befelé, mert magadban fogod megtalálni! Amit ott találhatsz, kisebb, 
mint egy tűhegy, mégis belefér az összes világ. Nem a tiéd, hanem Te vagy, és nem csak Te vagy, 
hanem Egy. Ez az egyetlen állandó; minden más káprázat.  
 
394. Zongora, szájharmonika, fütty, vokál. Az Eleven Holdban volt hegedű, és igen teli hangzás, aztán 
volt bőgő-dob verzió a trióban, aztán egy szál gitár. Most nekem nagyon harmonikus ez az egész, és 
egyben sok helyütt nagyon új is - hozzád képest. Ezek miként épültek bele a számokba, teljesen a te 
irományod a sok hang, vagy a vendégeknek is szabad kezet adtál? 
 
Két dalban Dr. Bérces Viktor barátom zongorázik. Ezeket is, mint a lemez minden szerzeményét, egy 
akusztikus gitárral írtam meg a kisszobában, és aztán adaptáltuk át billentyűre. Viktor zsenialitása 
nyomán kerültek beléjük az említett stílusjegyek. A gitáralapú hangszerelésű dalok gerincét azonmód 
vettem lemezre, ahogyan megírtam azokat. Ezt követően a vendégekkel egyetemben, zweigeltezés, 
kávézás, beszélgetések, gondolkodás, hülyéskedős délutánok során tettük rá a cirádákat a művekre. A 
körülményekről ne beszéljünk! Pénz, ugye, nem volt, a stúdiókat elfeledhettük; maradt az albérlet-
nappali, és az ezermester mozgalom. A felvételeken hallatszik, hogy a madarak csiripelnek, ugat a 
kutya, Eszter könyvet lapoz, és az is, hogy a villanyszámla volt az összköltsége a felvételeknek. 
Remélem ehhez mérten azért hallgatható lett az összeállítás! A szívünket is belefőztem, ezért olyan 
rágós… hehe.  
 
395. A Melanchometer volt az első szólóanyagod, ha jól tudom. Címéhez méltóan eléggé szomorkás 
volt alapvetően. Úgy érzem, a Konstans annak ellenére, hogy foglalkozik globális és sokfajta 
problémával, mégis inkább megoldást kínál, és számomra békességet, nyugodalmat ad. Ez most nem 
kérdés, inkább ilyen témafelvezetés, amit ugye folytatsz? :) 
 



A koncerteken több történik, mint a lemezeken. Átvesszük egymás fényét, igény szerint alakul az este. 
Van, hogy gyertyák égnek, és mindenki figyel, de van, hogy ugyanazok a dalok, amik egyik helyen 
szelíden szóltak, a másik helyen már durván kerülnek előadásra. Van ülős, és van táncba forduló, 
együtt éneklős, extatikus éjszaka is, amikor pulton táncolva diszkógömböt nyalnak, pörögnek a 
jelenlévők. Megtörtént eset. Ugyanazok a dalok, és mégis más-más eredmény, mert a hallgatóság 
helyről-helyre, hónapról-hónapra bátrabb, és önmaga felé egyenesebb. 
Mondták a Melankométerre, hogy szomorú, mire annyit feleltem, hogy amint a címe is mutatja, ez 
szándékosan van így. A lelki fejlődés gátja, ha nem nézünk szembe önmagunkkal, hanem futunk, 
bújunk, terelünk, pót cselekszünk, félrebeszélünk, elleplezünk, elhazudunk feloldásért ordító, égető 
dolgokat. Gyerekként megálmodott szuperhős-álruhám tükörruha. A tükörembert mindenki utálja, a 
szembenézés szomorú, és keményebb a metálnál is, de aki állja, ettől teljesebbé válik. Nem a hörgés, a 
káromkodás a kemény, testvérem, hanem a leplezetlen valóság. Ezért lehet, hogy nyünyörgő 
akusztikus dalok, néha durvábbak tudnak lenni az In Flames-nél! Mit gondolsz, miért bírják csak 
kevesen elviselni a dolgaimat? Ezt a fránya ’lenskie-t csak olyanok szeretik, akik szembe mernek 
nézni önmagukkal... tyhijj! Ez szomorúsággal is jár… persze! 
Az egygitáros évek során sok ilyen hőssel találkoztam, és ettől megnyugvás töltött el. 
Megengedhettem magamnak, hogy a Konstans lemezen a következő fokozatba is belemutassak. A 
szembenézés tüzén visszabomlottunk egész kicsinyekké… hát most ideje imaginációs üzemmódba 
kapcsolnunk, és olyan csoda-felnőtté kezdenünk nevelkedni, amilyennek csak el tudjuk képzelni 
magunkat! A hibás építmény ledőlt, most elkezdhetünk aranyból, gyémántból építkezni. 
Ha hátul meghúzódva álruhában is, de megtiszteltetés ebben a folyamatban indikátorként jelen lenni. 
 
396. Mindig visszakanyarodunk valahova. Öltözékben, divatban, akármiben. Most nagyon a 
külsőségek, a felszín felé megy a világ, a trend az első, a gyorsaság, a net, a lélektelenség. Kicsit olyan 
igazi underground feelingje van az embernek a hozzád hasonló előadók koncertjeit, lemezeit 
hallgatva. A mai fiatalok isznak, és a mobiljukat nyomkodják, no meg cigiznek és drogoznak. Te is úgy 
gondolod, hogy lesz majd egy fordulópont, amikor megint más értékek kezdenek visszatérni? Vajon 
miből, honnan kapják meg azt az érettséget, hogy rájöjjenek minderre? 
 
„Én a vízilovakkal vagyok.” Megértem azokat is, akik különböző módokon kiáltanak! Igazuk van. 
Emberhez méltatlan közéletben ez a minimum, amit bolygópolgári kötelesség megtennünk: ordítani. 
Ám, mivel ezek a srácok jó gyerekek, nem bántanak senkit, hanem magukat bujtatják, bántják, 
röptetik, altatják. Az emberiség szabadságharcának nagy harcosairól van szó. Ez a szabadságharc 
egyetlen módon győzedelmeskedhet: ha a szellem szabadságharcaként megy végbe, és nem 
fegyveresen. Regényt diktálhatnék ide, ha együtt gondolkodásra invitálnálak, ezért erről most csak 
ennyit. 
A külső káosz a benső káosz kivetülése. Ahhoz, hogy a környezetünkben harmónia legyen, előbb 
bensőnkben kell annak lennie. Bárki is kezdi el az önmagát bölcsességre adást, és ez által harmonikus 
példaként előállást, jó hatással lesz a körülötte megfordulókra… és így tovább, exponenciálisan. Több 
okból, és még ezért is a barátság a vallásom. 
Ha a világban, vagy másokban kezdesz rendet tenni, elbuksz, háborúságot keltesz, és szenvedsz el, 
valamint egy amúgy esetleg jó ügyet is lejáratsz. Mindenki magában tehet rendet, magát adhatja 
bölcsességre, és közvetetten, be nem avatkozva, felmutatva, örökítve, hagyományozva, gondoskodva 
érheti el, hogy a példája által mások is bölcsességre akarják adni saját magukat. Mások hibáinak 
felrovása helyett önmagunk erényeinek pallérozásával javíthatunk a világon. Egymás ellen felkelés 
helyett az egymásért munkálkodással javíthatunk a világon. Oldalak helyett aranyközépbe helyezéssel 
javíthatunk a világon. Megvilágosodásunkkal javíthatunk a világon. A sötétség a fény hiánya. Nem 
úgy válik Világossággá, ha pótcselekszünk, hanem, ha magunk vagyunk a Nap. 



Akik azt hiszik, hogy létezik jobboldal, vagy baloldal, és emiatt egymásra acsarkodnak, azok számára 
nyilvánvalóvá szükséges tenni, hogy ez illúzió; mert ezen a szinten csak fölfelé van, vagy lefelé. 
Lefelé akkor van, amikor tagolunk, megosztunk, aprózunk, elválasztunk, ármánykodunk, magunktól 
megtagadjuk a fényt, és mások elől is elálljuk azt… ha félünk, rettegésben tartunk, versengünk, 
élősködünk, kizsákmányolunk, és az Életet gátoljuk. Felfelé akkor van, amikor az Élettel vagyunk, 
összehozunk, aranyközépbe hozunk, értelmessé emelünk, szeretünk, erényeinket pallérozzuk, 
gondoskodunk, segítséget nyújtunk, bölcsességre teszünk szert, örökítünk, biztatunk. 
Frankón nyálasan hangozhat, de aki felemeli a seggét, és nekiáll a gyakorlatban mindezeknek, rájön 
majd, hogy ez az igazi metál, nem a South Park 08. évad 14. rész!  
 
397. Grunge, indie, avagy E. H. és Wakended. Érzel még késztetést, hogy legyen egy ilyen zenekarod, 
és megint elektro gitárral toljad? 
 
Olyan zenekart eléggé bírnék, mint a Sylosis, a Mors Principium Est, a Nightrage, a Decapitated… 
esetleg a Nine Inch Nails. A dolgom képére formáltan, persze. Egyelőre a kaptafánál maradok. 
Lépésről lépésre gondoskodunk. 
 
Későbbi cikk: 
 
A borítón látható rajz szimbolikájáról: 
Nem volt kérdező. 
 
Radics Anikó ötletei közt találtam rá az eredeti rajzra, amely alapján megkerestem Őt, és megkértem, 
hogy készítse el a varázslatnak megfelelőt. A varázslat szempontjait így tudnám vázolni: 
 
Világ-szőttes: a világ Alkotója köti, horgolja, szövi a Multiverzumot, és a nagy művéhez hozzá 
horgolja a sors alapvető aspektusait. Ezeket, mint az emberi lét főbb minőség-állomásait képzelhetjük 
el, amely állomásokon áthaladva a lélek a megfelelő próbatételeken eshet át; a megfelelő minőségi 
ráhatásokkal lehet gazdagabb. E minőségek, állomások főbb jellemzői – nem szerintem, hanem a 
néphagyomány szerint, vallás-függetlenül – a következők: 
 
A borítón álarccal, köpennyel jelölt Garabonciás: aki kezdetben nem tud bánni az „erővel”, amit 
ajándékba kapott. Aki álruhás, mert maga előtt sem tiszta, hogy kicsoda. Feladata, hogy megülje, 
megregulázza az „erőt”, és megtudja, elfogadja, hogy ki is Ő.  
Az Önfelismerés komplikált dolog, amikor teljesen egyedül van az ember. Nincs visszaigazoló 
személy. Figyelem! Szuperhős gyorstalpaló rovatunk következik, hogy az esetleges szuperhősök 
magukra ismerhessenek… hehe.  
Hogy is néz ki ez a gyakorlatban? A gyermek érzi, hogy „ereje” van, és el is nézik neki a furcsaságait, 
hiszen gyerek még. Kézzel gyógyít, amikor fájdalmai vannak az anyukájának, barátainak. Elhiszi, 
hogy távolból segíthet a has fájós nagyijának megkönnyebbülni. Elmondja otthon, hogy ma esős időt 
akar, ezért csinál felhőket, aztán olyan vihar kerekedik, amilyen ritka arra felé. Kint ül napsütésben is, 
aztán megjön az eső, csipp-csöpp, és zuhog, de ő ott ül meztelenül, törökülésben, a porban, a sárban 
tovább. Úgy rohannak ki érte a házból. Később anyukája azt találja mondani neki viccből, hogy „olyan 
rég sütött már a Nap, kisfiam, igazán elzavarhatnád a felhőket”, a fiú meg a legtermészetesebben 
felemeli a kezét, és arra gondol, hogy oszoljanak a felhők… és tíz perc múlva már süt is a Nap. 
Anyukája csodálkozik, aztán elhessegeti a gondolatot, hogy tényleg a fia tette azt az időjárással, mert 
az ugye lehetetlen.  
Aztán a fiú úgy érzi, hogy Ő egy álruhás szuperhős. Berendezi a tyúkudvart lovagi kiképző területnek. 
Lábhasználat nélkül mászik fára, kötélre, boxzsákot csinál, véresre üti az ökleit kötelekből tekert 
alkalmatosságokon. Kardozik, íjászkodik, fúvócsövezik papírtölcsér szárnyú, hegyezett százas 



szöggel. Vadászik is. Gombászni jár az erdőbe, de fél, mert mindenütt mesebeli alakokat lát. Megnézi 
a Hegylakó című filmet, és kiáll a dombra egy vasrúddal, felemelve azt, hogy belé is belé vágjon a 
villám. Ő is halhatatlan. Érzi. Tudja. Nem csap bele, ami miatt szomorúan haza ódalog. Jön a 
társadalmi élet, és a fiú megmérgeződik annak kémiai, oktatás-ügyi, mentális mérgeivel, és 
elmaradnak a csodák. A szerelem néha kihozza még belőle egyszer-egyszer őket, a szerelem a 
mindene, de az iskola, a katonaság, a rendszer tökéletes radírként vizsgázik. Ennyi volt az „ajándék-
erő” története. Az említett önfelismerés bebukik. Vége mindennek. 
Ha Ő az álruhás szuperhős, akkor fel kellett volna ismernie, és vállalnia kellett volna ezt.  
a, Ha Ő az, de nem ismeri fel, buktunk.  
b, Ha nem Ő az, de felismeri, buktunk.  
c, Ha Ő az, és felismeri, de mi nem ismerjük fel, buktunk.  
d, Ha Ő az, fel is ismeri, de nincs mellette senki, aki gondozná eme „extra területen” is, akkor az lesz 
vele, mint a fent ecsetelt esetünkkel.  
A garabonciásnak sikerrel kell túl lennie mindezeken, hogy népmesésen szólva „megülje a sárkányt”, 
irányítsa azt, és ráismerjen önmagára, önnön feladatára. 
Továbbá, ha ez meglesz, meg kell értenie az álruhásság másféle jelentőségét is. Példaként felhozható 
egy ugyancsak álruhás szuperhős. Mátyás király, amikor a makrokozmoszból a mikrokozmoszba 
vissza szerényedett, nem egy másik emberré vált, hanem önmaga fiatalabb, és isteni feladata emberibb 
kiadásává: Mátyás deákká. Nem meghasonult, vagy kettéhasadt, hanem elengedte a globális sors-
szerepet, és visszahúzódott a gyermeki, szerényen gyönyörködő, és tanulni képes kisemberig. A cél: 
sosem elfeledni honnan jöttünk, mindig megújulni, és elvonatkoztatni tudni a hatalmas szereptől; tehát 
embernek maradni. Sokan nem is sejtik még, mennyire nagy hangsúlyt kap az eljövendőkben az, hogy 
egy személy valódi, „emberi ember” legyen.  
Mindentudásban is mikrokozmosz-kompatibilisként, a többiek életében tisztelettel, törődéssel részt 
venni, és rendelkezésre állni… akkor is, ha ismétlés lényegű az egész. Az ismétlés a tudás anyja; a 
tudás a másokért ismétlés anyja. Maradj ember, de legyél alkalmas, és kész a hatalmas szerep 
beteljesítésére is. Légy készen, de ne Te hívd el magad, hanem türelemmel várd, míg az hív el Téged! 
Maradj ember angyalok jó szándéka, és ördögök irigysége mezsgyéjén… és szuperhős csak a titkos 
gondoskodásban! Miért titkos? 
Amíg nincs befogadó szántó, addig a mag kihajtatlan marad. A befogadó, művelt szántó az előfeltétele 
a mag szárba szökkenésének. Amíg a nép szíve szikla, addig csak elfonnyadna a rá vetett mag. Akkor 
vet a Gazda, amikor a nép szíve befogadó, művelt szántó.  
 
A borítón nagyítóval jelölt – nem a tudományos feleinkre értendő ez a kategória, hanem a tudással 
rendelkezőkre – Tudós: aki már tisztában van az erejével, tehetségével, és ismeretekre tesz szert, majd 
az ismereteit élettapasztalatokká váltva, megélve az életét, bölcsességre jut. Ismeretből bölcsességbe 
emelkedik. Ahogy egy költő fogalmazna: „Le kell szállnia a barlang mélyére, beszélnie kell a négy 
erővel, és élő faként kinőnie a sötétből a fénybe. Hóna alatt az Élet Könyve.” Ez még én-megváltás. 
Az említett „fán” még csak Ő mászik fel a fénybe. Vallás-függetlenül. Magyarázzák más vonalon is 
ezt a minőséget, ahol szűznek, vagy boszorkánynak tekintik, de szuperhős-részről ezt a 
tulajdonságkört most nem domborítjuk ki. 
 
A borítón „világnak virágával” jelölt Tátos: a nemiségről a szívre helyezett hangsúly. A szerelem 
égivé, istenivé teljesedik; az agyról a szívre, az anyagról a szellemiségre helyezett hangsúly. Nyitott az 
Égre, a Szellemre. „Tátog az Egyre”. Eltátott testtel élő virág. Szellemi kupa, kehely. A Multiverzum 
teljességének, az Egynek edénye. „Grál”. Égi szférák kapuja. Magán keresztül a lényekre engedi a 
Szellem Világosságát. Ilyenként a lélek a könnyűnél könnyebbként felemelkedik, és Rá tekintve a 
járólények megmérhetik magukat. Nem Ő bírál, hanem a tükre által mindenki magát ítéli meg. Vallás-
függetlenül. 
 
A borítón három hegycsúcs mögül felkelő Napkoronggal jelölt Megváltó: kétféle létezik, de csak 
indulás szempontjából kétféle: az első a Jézus mintájú, aki eleve Egy, ki sem zökkent soha, és abból, 
abban nyugodva szemlélődik, abból cselekedve tevékeny. Maga a szeretet, a Világosság, az Élet. A 
világ quinta essentia-ja.  A másikféle az ember, vagy más lény, aki kizökkent, létében végigjárja az 
ébredés próbáit, és az önmegváltást követően megeső szívvel, szelleme visszafordul, majd adja magát 



a Nagy Megváltáshoz. Ő a mindeneket – be nem avatkozva, felmutatva, örökítve – gyógyító, emelő, 
szerető. Napként felemelkedik, éltet, gondoskodik, aztán ismét alászáll, hogy másnap másoknak is 
segítsen a felemelkedésben. Vallás-függetlenül. 
 
Ezt a négy stációt, több létén át is, de ha megembereli magát, egy létében is betöltheti bárki. Ki kell 
állni a próbákat! A fent említettek szerint szükséges ön-felismerésre szert tennünk, saját erőnket 
irányítanunk, szerepünket meglelnünk, feladatunkat betöltenünk. A feladatunk – be nem avatkozva, 
felmutatva, örökítve – a megvilágosodás után az emberiség, és minden más lény gyógyítása, a bolygó 
gyógyítása, a szerelem, a szeretet, a Világosság, az Élet, a bölcsesség képviselete, és felmutatása, 
örökítése a Multiverzumban. 
Gyógyulni, segítséget nyújtani, gyógyítani… és örülni más népek emelkedésének. Emelkedjenek, 
magasabbra nálunk! Az a legnagyobb boldogság, ha a gyermekeink többre adatnak, mint mi 
magunk… és végső soron úgyis, úgyis egy emberiség vagyunk! 
 
A borítón a hal, és a templom jelöli az ego-feladás, a szeretet, a lelki-szellemi egységbe tartozás 
jelentőségét. Bár alapvetően keresztény hazai múltunk van, nem illendő kizárólagosan a kereszténység 
égisze alá rendelve szemlélni mindezeket. Ősi csillagismeret, néphagyomány, fénykereszténység, 
buddhizmus is, természet-vallás is egyben; csak a tudomány szereti vallásnak hívni, mert szégyelli. Mi 
tudjuk, hogy inkább ősi, hétköznapi, népi világlátás.  
Ha arra törekednénk, hogy kiválasszunk egy „igazi vallást”, magunkat tévesztenénk meg, és alig 
hagynánk munkát a megtévesztőinknek. Inkább hagyjuk az összeset, és a vallások helyett a vallások 
abszolútumára, a Valóság Világosságára, az Életre figyeljünk, amelyek mindegyikük legvégső, 
legbenső Valóságában ott húzódnak! A hókuszpókusz „maszlag” helyett az Emberre összpontosítunk, 
akinek az anyagi teste már sokadik generációs teremtett, de akiben akkor is a Legelsőből van a lélek 
Világossága, és az Élet! Ha ezt a legbenső lényeget tiszteljük benne, akkor mindenek okát, eredetét, 
Valóságát is tiszteljük. 
Létezik hosszadalmas, meg villanásszerű megvilágosodás is – lásd a VI. Pátriárka szútrája, vagy az 
Aranyvirág c. könyvekben – és létezik kard, toll, bor, csók, hallás, látás, vakság, süketség, kéj, kapa, 
sarló, zene, csend, szenvedés, menny, pokol, bűn, és erény… tehát bármi általi megvilágosodás is.  
Ám, egy szuperhős szempontjából a lényeg az, hogy másoké is létezik, és hogy adhatjuk hozzá a 
sajátunkat! Ebben élhetjük meg már testben is azt, hogy eredetileg Egy vagyunk. Vallás-függetlenül. 
 
Tisztelettel tartozunk minden fennálló „egyháznak”, százháznak, ezerháznak… ahogy a tudománynak, 
és az áltudománynak is; és megköszönjük, hogy megláttatják, amit meg kell látnunk! Hálásak vagyunk 
a nevelésért, de izgatottan tekintünk a felnőtt, és az öregkor felé.  
Magam is kijelentem itt: szakralitás nélküli társadalom soha sem élhet túl. Azonban aki igazán 
világveleje-látó, tudja, hogy a vallás, és a szakralitás nem feltétlenül ugyanazt jelentik. Vallás a 
sátánizmus is, mégsem valódi szakrális állapot.  
Soroljuk tehát: közöny> félelem> vallásosság> hit> ismereti tudás> tapasztalati tudás> bölcsesség> 
látás> Egy-azonosság… ezek különböző, és nem ugyanolyan minőségeket, éberségi állapotokat 
jelölnek! A szakralitás nem hiszékenységet, félelmet, hiedelmeket, vallásosságot jelent, hanem 
bölcsességet, látást, Egy-azonosságot egyben. „Aki volt már fent, tudja mit jelent a tiszta égbolt…” – 
mondja a dal. A szakralitás az Abszolútumba, Információba, Egybe, Valóba, Szellembe azonosulva 
szemlél, szeret, és abból operál gondoskodva, közvetetten, be nem avatkozva, felmutatva, örökítve, 
alkotva.  
A szuperhős legfőbb dolga, hogy elősegítse: a szakralitás működni kezdhessen ott is, ahol sajnos 
egyelőre csak félelem, vágy, üzlet, hiedelem, korrupció, depresszió van. A többi „meló” már csak 
design, tünetmentesítés. A hős segítségével a korrumpálódott közegekben a szavak visszanyerik valódi 
jelentésüket, a tudatlanság, a közöny, vallássá nemesül, a vallás hitté, a hit, tudássá, a tudás 
bölcsességgé teljesedik ki, a bölcsességben pedig a látás által szellemi azonosulhatunk a Valódi 
Valóval. A szuperhősök azok, akik ennek az útnak a „hétpróbáján” végig mentek, majd ahelyett, hogy 
az Egyben szétáradtak volna, álruhát öltöttek, és elvegyültek a lények közt, hogy gondoskodhassanak 
azokról. Így az emberek a bensőjükben visszatérhetnek a romlatlan erény alapállapotához, és ebből 
adódóan körülöttük, a külső világban is elkezdhetnek rendeződni a dolgaik. 



Az Igazság, a Teljes Valóság vallás-független. A szakralitás vallás-független. Az Élet, a lét vallás-
függetlenek. A halál is vallás-független. Az Örökkévalóság vallás-független. Az Egy vallás-független. 
Mind e mellett köszönettel tartozunk a vallásoknak, hiszen nélkülük hogyan is láthatnánk meg a 
különbségeket, az összefüggéseket, és mindezeket!  
Magánfélelmem volt egykor, hogy a kereszténység veszélyben van. Aztán megértettem, hogy nem 
történhet baja, mert ha kereteiben bántódása esne, az emberek bensőjében akkor is ott élne tovább. Ha 
pedig magasabb megvalósulási szintre emelkedne, akkor pedig azért minek féltsem!  
Csak egyetlen olyan változásfajta létezik, amely során egy bármilyen fennálló rendszer nem szűnik 
meg: a magasabb szintűvé válás, a kiteljesedés. Ami az Élet, és a Világosság jegyében marad, és 
azokban teljesedik ki szeretetben, az efemer mivoltából felszabadul.  
Megnyugodtam, és a legjobbakat kívánom! 
 
 
A dalok szövegeiről, mondatról mondatra:  
 
Természetesen az a legjobb, ha a hallgató maga fejti meg a sok lélek-rejtvényt. Akad itt azonban 
bennfentes zsargon is, aminek átlátásához már vagy a közönség, vagy a telefon, vagy a számítógép 
segítségét kell kérnünk. Íme, ez itt kérem egy újabb figyelmeztetés: innentől NE olvassák tovább azok, 
akik nem akarják tudni, hogy „mire gondolt a költő”, hanem úgy akarnak hagyni mindent, ahogyan 
bennük leképeződött! Ők ugorjanak a következő fejezethez! 3, 2, 1! 
 
COBAIN AZ EMBERT úgy szerette, hogy gyűlölte, és mégis étkéül dobta neki magát, és beleállt, és 
tíz pont lett, de ez mellett is kisiklott a kísérlet. Tudj mindent, és hagyj mindent! A kötszert oszd! 
Milyen most a szél? Be ne lélegezd a Káini modellt! A keresődbe ne írd, hogy igazság! Ha itt játszódik, 
kizárt, hogy kiadnák; ez durva könyv így, hidd el! Játszasd állatszereplőkkel, no meg űrben, ha már 
íródnia kell! Holt holtakkal, élő az élőkkel! Kenyér közé pár törvényt bő vérrel! Külsősként 
könnyeztünk, égi státuszba vétettünk, há’ milyen évet írunk, mondd má’, mondd! 3,14 15 9 2 65 35! 
Felfújhatós múlttal, csoki szökőkúttal… még fantom viszketünk, még dúl a nyár! 
 
Arról szól, hogy a szellemi szabadságharc sarkalatos figurái önként, énekelve haladnak a 
vállalásukban a biztos kikészülés felé, de nem bánják, mert „egy kócos élet jobb, mint egy márkás sír”. 
A világsors, és a személyes sors a csendben összeér. A gyógyítás az egyetlen dolgunk, a többi nem 
„dolog”, hanem csak fontoskodás. Az igazság az anyagi létben relatív; csak az Egyben abszolút. A 
társadalom menekül a tükörtől. A lényeg, hogy aki látó, légómunkával raktározza el, tudva tudja a 
lényeget, és be nem avatkozva örökítsen… olyan műveket alkotva, amelyek gondoskodnak! Így segít, 
de nem szól bele semmibe.  
A halállal lévők halált találnak, az Élettel lévők Életet. A társadalmi szabályok megbuknak, csak a 
szellemi, elsődleges, égi törvények maradnak. Kívülállók vagyunk az anyagban; valódi „otthonunk” a 
lélek, a Szellem. Nem számít az idő, csak az örök, jelen pillanat… de azért röhej, hogy a XXI. század 
még speciálisan, de rabszolgatartó. Az isteni arányokra azért még mindig építhetnek a keresők.  
A múltból táplálkozhatunk, de ne a múltba tartsunk! Sokan a sérelmeik életben tartásából, és a másik 
okolásából építenek ön-hibákat igazoló-védelmező erődítményt.  
A fantom viszketés például levágott végtagok esetében jelentkezik. A hiányzó testrészt az agy néha 
létezőnek akarja kezelni, és ez furcsa fantom érzetekkel járhat. A társadalom szereplői nem létező 
csodák után sírnak, és létező csodákat fecsérelnek, mulasztanak el, hagynak figyelmen kívül. Valótlan 
dolgokra vágynak, és a meglévő jót nem becsülik… de még dúl a nyár, hiszen olyan sokan mondják, 
hogy biztosan dúl. Ám, ez csak sivatag; nem a nyár… mi meg a sivatag énekesei vagyunk. 
 
FÜLKÉS MÁSODOSZTÁLY Aki ebben utazik, arra ez vonatkozik: mell által vész, ki mellet ragad. 
Monetária, te szép, de csak szétbarmolt, fülkés másodosztály vagy! Az ember meg hálapénz az ördög 
zsebébe, és az egész világon szakad ilyenkor. Te, szolga! A legnagyobb ellenséged a másik szolga, és 
nem az urad. Szíj a nyakon az élet, póráz a béred. Hívj, s én várlak az aranyhíd szmog-szabdalta 
zebrája felső csíkján! Ha a Földet csak belőlem teremtik újjá, ne félj, Te is részem voltál! Csak hadd 
ütköztessenek minket a csillagok, és sikítsanak is hozzá! Egy szívben gyöngy vagyok; kapj fel, Te 
szivárvány-kígyó, s Te izzó madár! Menjünk, mutasd meg, hogy vissza is ismered az utat, amin ide 



hoztál! 
 
Senki se csodálkozzon, hogy a közélet szenvedés, és nonszensz, hiszen az agyakban káosz, félelem, 
vágyakozás, éhség, és érzéketlenség van! Minden, ami kint megtestesül, belülről vetül ki. Még elő is 
fizetünk a hazugságra.  
Az ember maga a „nagy mű”, maga az érték, ami a tudatlanság miatt végül a szemétre kerül. Ebben a 
folyamatban nem a megtévesztők, vagy a megtévesztés a fő ellenfél, hanem mi magunk, mert mi 
hagyjuk magunkat elszédíteni, mi nem vagyunk hajlandóak elengedni a kellemes illúziót a Valóság 
látásáért. Ebben lusta-egymástól várunk visszaigazolást, és meg is adjuk lusta-egymásnak. Feljelentjük 
a bujdosókat, és eláruljuk, nevetségessé tesszük, ellehetetlenítjük a megmentőinket. Nem csoda, hogy 
haldoklunk.   
Ám, aki keresni kezd, és ébredni akar, találni fog felmutatott ismeretet, örökített tudást, és 
jelzőtáblákat, hogy merre van az Ég.  
Aki nem tudja, merre van a „jó felé”, tartson az Élettel, a Világossággal, bölcsességgel, szeretettel, és 
határolódjon el az életellenes minőségektől. A világot nem tenni kell jóvá, hanem békén kell hagyni, 
hogy az Élet élhessen, a Világosság pedig világoljon! Először belül kell harmóniának teremnie ahhoz, 
hogy kint is az nyilvánulhasson meg.  
Minden lélek egy egész Univerzum. A gyöngy még a római, bizánci, judeo, stb. kereszténység előtti, 
Krisztus előtti egyetemes lélek-, és fény-jelkép. Ha tetszik: a kereszt szinonimája. A buddhizmus, és a 
kereszténység kohéziójának idejében, és körzeteiben is elterjedt volt gyönggyel példálózni. A 
leszületett lény a lét „ugróiskoláján” úgy kell, keresztülérjen, hogy sose adja át az anyag 
„sárkányának” a lelke gyöngyét. Ha mégis hagyná, hogy a sárkány megkaparintsa azt, akkor 
igyekeznie kell visszaszerezni. Ez nem más, mint tanítás a lét viszontagságairól, és arról, hogy a 
kiforrott figyelmű ember képes kell, legyen az illúziók, és a Valóság megkülönböztetésére. Helyes út, 
ha az anyagot magunkban átszellemítjük; helytelen út, ha a szellemet magunkban anyagba 
süllyesztjük. Lásd: Máninak a próféták pecsétjeként ismert ősünknek a dalait! Igaz, Ő már egy kései 
üdvöske volt, de egy sok ezer éves hagyomány megerősítőjeként működött. Mondom sok ezer éves 
hagyomány.  
Aki annyira közelről ismer, hogy látta, az tudja, hogy nekem nem kereszt van a nyakamban egy 
fonálon, hanem egy pici valódi gyöngy. Nem díszként – ahhoz kissé nyálasan mutat – hanem a 
jelentése miatt.  
A „szivárvány-kígyó”, az „izzó madár” a gnózis jelképe, de a hozzánk közeli hittörténelemben sok 
efféle látomásra is példát találhatunk, ha utána olvasunk. A gnózis a tapasztalati tudás, a bölcsesség 
általi megvilágosodás, az Egy-tapasztalás, a látás valósága. A Valóból adattam az elme világaiba, a 
Valóba is térek meg az elme világaiból. 
 
ANNYIRA NAGYON Ez a perc még kell, az úgy már pont elég, hogy széppé váljon egy teljes év. 
Egy rövid nap akár az egész lét, s alkony után minden napom újra álmodnám Veled! Az ébredést is 
áldanám, hisz’ ott lenél; gyönyörködve nézném, ahogy öltöznél. Bújj vissza, kérném. Te indulnál, de 
majszolnád a biggyedt szám. Kérdeznéd, hogy szép vagy-e, s én mondanám: hát, a világon a legszebb! 
 
Erről azt hiszem nincs mit írni. Szerelem. Inkább idézek. Íme, a gyermeki egyszerűség csodája Lénard 
Sándor: Egy nap a láthatatlan házban c. könyvéből: „Tudom, hogy Istenben mindenki hisz. Valakinek 
meg kellett teremtenie a világot, különben nem volna. Angyalt is teremtett eleget, de egy részük nem 
sikerült, ördög lett. Az ember sem sikerült, mert az ördög rávette Ádámot az almaevésre. Ehetett volna 
banánt, ananászt, manióka gyökeret, nem lett volna semmi bajunk. De végül majd bejutunk a 
Mennyországba, ahol mindennap vasárnap van. 
Az olaszoknak van egy szép kis versikéjük, amely azt állítja: Isten meg fogja bocsájtani a szerelmesek 
vétkeit, nem akar ám egyedül csücsülni a Mennyek országában.” 
 
ZUGZWANG Ez álnév; eltakarja a valódi nevem. Könnyeznél, ha tudnád. Nővér, ha megcsalnád a 
világot, csináld, bátran, csak ne énvelem! Áldottak, akik sokakért szentelik, de kevesekért is od’ adják 



az életük’. Nálam a fürdőben van oltár és tűz a csövekben, az igaz szó a szappan, ázz velem! Nekem a 
Hubble olcsó peepshow; Bereniké szoknyája alá csak a szívem nyújt jó belátást nekem. Ha fázom, egy 
Nemzet, aki fázik bennem. Látod, ha látsz engem. Nagy képernyő, francot mutatsz, én másért jöttem... 
és tisztán emlékszem, hogy másképp volt: itt emberhez méltó lét, bölcsesség, élet volt, Világosság! 
Maradt a fürdőben az oltár [...] Rókák demokráciája: hitel tyúkudvartartásra. Alárendelők világa 
mellérendelők számára. Bújócskázók fogócskája. Kofa lárma, kofa lárma. A bástyáé lett a sakktábla, 
rászart a király sírjára, a Királynőnket épp gyalázza! 6 óra 66 perckor fehér parasztok húsából 
embereit megkínálja, embereit jóllakatja vége! 
 
Ismét feltűnik az álruhás, álneves szuperhős figurája. Ez nem más, mint biztatás. Éld bele magad, és, 
ha felfedezed magadban, ha bele tudod magad élni az éneklő szerepébe, akkor kezdd el kivezetni a 
felismert titkos részedet a sötétből! Elegünk van a cinkosságból, már nem érintenek az élveteg 
hülyeségek. Csak örök dolgokhoz akarjuk kötni a nevünket… sőt: nevet változtatunk! Egyesek 
emlékeznek az eredendő nevükre. Kapott család, és választott család! Kapott név, és választott név; 
választott életpálya! A másokból élés vége, a másokért élés kezdete! A szellem szabadságharca az 
egyetlen győztes harc. A szeretetben, mint tisztítótűzben fürdünk, igazság által tisztulunk meg, és 
végül elengedjük az ént, tarts velem!  
Csak egy peepshow, egy kukkolda. Fizetsz, kukkolsz. Ennyi a tudomány, és ez a tudomány írja 
tankönyvbe, hogy mi is az égbolt. A Hubble űrteleszkóp nem láthatja a valódi eget. Azt csak a szívvel 
látható.  
A Coma Bereniké egy szuperhalmaz. Olyan nagy tömegvonzással bír, hogy elvonja az anyagot a 
Tejútrendszer peremétől. Azon erőkre céloztam ezzel a jelképpel, amelyek a közéletben még ma is a 
másikból élnek, és nem a másikért.  
Az életellenes működéstől el kell határolódni, és az Élet mellé állva kell alkotni, gondoskodni! A dal 
második felében a költői én – a szuperhős – helyébe képzelve magunkat megérezhetjük, hogy Ő 
milyen nagy különbséget lát az Élő Világosság, és az illúzióvilág akadálypályáinak kandeláber fényei 
között.  A vége-részben sakkzsargonnal beszélek, de azt hiszem érthető a kép. A dal címe zugzwang – 
ejtsd: cugcvang. Lépéskényszert jelent. Tudod, hogy veszíteni fogsz, de nem adod fel, és akkor is 
tovább játszol, ahogyan még lehetséges.  
A másokért élők ismérve, hogy még az ellenük támadtakat is felemelik, segítik, és önmagukat adják 
mindenek boldogulására.  
A 6h 66min egy lehetetlen állás, és valójában jelentéktelen is… de annyira hozzá kapcsolták a 
gonoszt, mint olyat, hogy a puszta említésével éreztetni lehet az életellenes minőségek jelenlétét. A 
mondat azt jelenti: életellenes minőségek uralkodnak tiszta lelkű, egyszerű emberek felett. Ebben a 
korszakban az árulást, a látszatot jutalmazzák, és a jóságot, az igazságot büntetik. 
 
A PRÓBAÁLLÓKHOZ 
  
Csak egy betűt, ha írnék; 
ember előtti betűt. 
Tintámat magam kevervén... 
e szedált Krisztusnak, 
amnézia-népnek sosem volt 
dalát énekelném. 
Óh, milyen vénszemhez 
igazított tinta volna az! 
Rab-mocsokból, 
üldözött, vert igaznak könnyéből 
lapszél-nyaló kínzók mérge lenne az! 
Vetkőzzetek, szerelmetes felek! 



Vetkőzzetek az igét ivásra, 
a földdel mosdásra... 
s öltsétek örök lelketek 
tálentum fényköntösét 
e méltó próbaállásra! 
Most biztatlak, ne rettenj, 
Te világöröklő, jóváró tömeg! 
Csak pokollal menny, de 
mennyel pokol sosem csalatható meg! 
Ne vágyj többre, mint amit az 
Abszolútum úgyis Beléd adott! 
Győzelmedhez elég csak ez 
épp eleget csöndben megtartanod. 
  
Vers 2013. Sopron / Zselenszky 
 
 
HORIZONT-UGRÓK Ó, egy újabb kény ízű délután. Ha közelebb lépsz, vigyázz, még átájulsz a 
mesémbe! Majd átsegít a nagy szitán az egek felé folyó folyóm; sodródj vele! Legyünk pont: s ezzel az 
idők vége, köldök nélküli horizont-ugrók! Az embernél szörnyebb azért nincsen, mert csak úgy nem fél 
már szegény. Jóéjt-csókunkkal induljunk: visz’ hall‘. Kemény tél jön, kemény. Tanfolyam kéne, hogy 
adhatsz többet az életednél ez kell legyen a címe. A homofág éra pokoli séma. A pisztollyal alvók 
jelmezbáljába’ üreges tortából kilépő szajha: gyík Európa, sírj, Európa! Beszív, és lenn tart a halál 
torkába’, hogy kapálódzásunk a gépeit hajtsa… menekülj! Legyünk pont: s ezzel az idők vége; köldök 
nélküli horizont-ugrók! Csak Te vagy úgy velem, hogy nem kell szólnom sem, Te örök fény-költemény! 
Partizán szent vagy, reliktum-fajzat, egy aranykor-szökevény! Teljes szívben gyúl csak csillag; 
fényességnek. Csakis üres kézbe adnak mindenséget. Sosem volt e csillag festve; ez a csillag: lyuk a 
zászlón, lyuk a hálón, lyuk a láncon, lyuk a kézen, a gyöngy a szívben. 
 
Irányok, utak, megérkezések. Azt hisszük csak jobbra, és balra szavazhatunk, pedig lehet fölfelé is 
szavazni. A jobbra, vagy balra szavazás: lefelé szavazás. A szerelemre, szeretetre, az emberre, az 
Életre, Világosságra, bölcsességre szavazás: fölfelé szavazás. Az én folyóm az Égbe folyik.  
A tévedők néha annyira félnek tudatlanságukban, hogy ők akarnak a legfélelmetesebbé lenni; talán 
úgy majd nem kell félniük, ha tőlük kell.  
A horizonton túlra ugrók olyan állapotot tekintenek otthonuknak, amelyben a lények jók egymáshoz, 
és harmóniában léteznek a természettel. Önfeláldozás vs. kannibalokrácia. Szeretet vs. retrográd 
„evilution”. A teljes tudat elmévé korrumpálódott, így a rendszer is megromlott. Mindenki fél, és 
vágyakozással nyomja el. „Cirkusz, és kenyér… disznók elé szórt gyöngyök”, közhelyek, mégsem 
tanultunk belőlük. A szenvedéseinkből élők virágkora ez.  
Anyától születetteknek köldökük van… a kép, hogy „köldök nélküli” tulképp a lélek égi származására 
utal. A test anyától születik, de a lélek az Egytől.  
Mi lehet az idők vége? A legkisebb pont, amely az anyagi fényből anyagtalan Világossággá teljesedő 
gyöngy. Nem vektoron mozdul, hanem végtelenné teljesedve örökkévalósággá minősül.  
Az igaz társ: a lélekben társ. A legfelsőbb társ: az Egy. „Első szeretőm” – nevezi meg a népdal. Ember 
szerelmem, lelki társam igaz szeretetében az „első szerető”: az Egy szeretetébe kerülök.  
Reliktumról beszélünk, amikor feltételezzük, hogy volt már jobb, és annak a jobb világnak egy 
túlélője lehet, akiről, amiről szólunk. Aranykor-szökevény. „Teljes szívben gyúl csak csillag; 
fényességnek. Csakis üres kézbe adnak mindenséget.” Igen. Próbáltam a legkevesebb szóval a 
legtöbbet a legszebben kifejezni. Ennyire futotta egyelőre.  
A végső jelkép a „lyuk”. A megnyilvánult anyagi eredeti, igazi Valóságaként rejtező 



megnyilvánulatlan Szellem, Élet, Világosság: Egy. Minden benne van, és mindenben benne van. Egy. 
 
BELÜL TÁGASABB Együtt állnak a szívben élő csillagaim. Rozsdás eső pattan elmém madarain. 
Következmény vagyok, vigyorog bennem a szentség. A szentségit, barátom, hogy kell a szomj, meg az 
éhség! Alvad az utolsó tavasz a kacér hajszálerekben. Csörren, szisszen a félsz, hogy nincs véletlen. 
Ezt én úgy akarom megénekelni, hogy az ne csak egy dal legyen! Te, Ördög, Te ne tudj felállni, a többi 
az elején kimenjen! Ismerlek! Asszem a pokol kapujából, hál’ Istennek! Amit a vallással csináltál, az 
úgy tetszett: hogy rászedted! Há’ ismerlek! Ahogy az áttöréseket ontod, na így kell ezt! Az álmodból 
felébresztve is megy ez! Tudod mit? Tegezz! Riszpekt a szenátusnak, tényleg kemény az, amit tolnak: 
durva csomókhoz tesznek ujjat, és mindig mutatnak újat! Az újévi térkép bennszülötteknek: bankok, 
meg temetők lesznek rajta csak! Mindegy majd megoldják, belül úgyis tágasabb! 
 
Szórakoztató társadalom-, és valláskritika. Megragadó a képmutatás, amikor nézünk, hogy nézik-e, és 
felállunk, majd tiltakozón elhagyjuk a mozitermet. A lények szenvedésén hízunk, de zavar egy kis 
igazság. Ártatlanok halnak meg értünk, de nem szeretünk hallani róla. A költői én terve, hogy olyan 
módon fog énekelni, amit csak az igazak viselnek el. Akik nem állják ki, azok ne is legyenek jelen! 
Menjenek, ahová illenek, ha már oda nem illenek!  
A dal többi része átlátható, szerintem. Még talán annyit, hogy a „belül tágasabb” kifejezés az anyag, a 
test végességére, ellenben a lélek, a szellem végtelenségére mutat rá. 
 
A TUDOMÁNY JELENLEGI ÁLLÁSA SZERINT Egyhelyben járjuk le mind a lépteinket; 
madarak földön, gyalog. Három nap egy év, magyar idő szerint. Te meg egy igazi pók vagy az 
álomfogómban, a kályhánkban hó van. Nincs más hátra, mint előre, héjj! Kialszom bűneim. Napból 
szikra, gyújtsd rám ágyam! Lám! Összenéz minden tükör. Ha Fenil-Etil-Amin, semmi más a szerelem, 
s a szíved rólam kérdez, üzenem: én eddig tudlak hozni, innen magadtól kell, menj! Eukarioták, 
kollagén, és szenny, csak ennyi az ember. Semmi, csak vegyszer. Nem sokszor; egyszer. Disznó leszel, 
ha disznót eszel. Ha olyan lettél volna belül, amilyen kívül is voltál, én lehettem volna olyan, amilyen 
belül vagyok. A felhők forognak, s a szupersejt türkizbe vált, igaz, a régi konyhánkban, de már újfajta 
kémiát alkalmaz a főzéshez a sors. Kialszom bűneim. Napból szikra, gyújtsd rám házam! Lám! 
Összenéz minden tükör. Tudós leszel, ha tudóst eszel. 
 
Madarak! Miért gyalogolnak? Túl nagy a szárnyuk? Túl kicsi? Elfeledték, hogy tudnak repülni? 
Elfeledtették velük, vagy maguktól feledték el? Tudják, hogy tudnak repülni, csak depressziósak, és 
nem akarnak? Tudják, hogy tudtak repülni, de nem hiszik, hogy most is tudnának? Elhitetik velük, 
hogy nem akarnak? Megtiltják nekik, hogy megpróbálják? Egymást beszélik le róla? Qui bono? 
Kiknek érdekük, hogy tudatlanok, hogy depressziósak, hogy hitetlenek, hogy lusták, hogy félnek, 
hogy vágyakoznak, és vágyaikat nem beteljesítik, hanem tévutakon, vétve, ártva elégítik ki? Azoknak, 
akiknek ez a jó. Ha rájössz, hogy kiknek jó, bocsáss meg „Istennek”, nekik, és magadnak is, és tárd ki 
a szárnyaid!  
Felhők, szupercella zöldül. A viharvadászok mondják, amikor tornádót keresnek: „oda menjünk, ott a 
cella, és már zöldül”! Szóval, vihar készül.  
A „Napból szikra” egy az emberekénél teljesebb bölcsességre utal. A főhősnek éteri igazság kell, és 
nem emberi hazugság… és ezért azt sem bánja, ha a saját kényelmét fel kell adnia.  
Tessék: kérdezd meg magadtól, milyen áldozatot vagy hajlandó hozni azért, hogy a lényeknek 
egészségük legyen! 
 
NEGATÍV TÉRBEN Az űrhajós az íriszed mélyén én akartam lenni, de a technikámat odaadtam, 
mer’ olyan éhes volt a semmi. Amelyik pénzben játszik, biztos nem az Isten; Ő elbújt egy kenyérbe. Hol 



ember nincs, csak ott nőhetnek már a fák az égbe. Kínlódsz a negatív térben, átszól a daimon a résen, 
abszint-jéghegy az ereiben. Mindenki a másikra érti, próbálgat szert hatni hagyni. A szülőszobán adja 
fel a világ? Ha pénzben játszik, mondom nem az Isten; Ő elbújt egy kenyérbe. Hol ember nincs, csak 
ott nőhetnek már a fák az égbe. Ahol megállsz aláhullásodban, hát oda illesz, hombre. Abban, hiszek, 
miben Isten hisz; az félút, ha csak Benne. 
 
Az első mondat azt jelenti, hogy a főhős a gyógyítás hivatásáért feladta az otthont. A gondoskodásra 
szánt időért elcserélte a világos örökkévalóságot. Ez az elhivatás felemlítése, az elhivatottak dicsérete.  
Továbbá, a vallással kapcsolatos üzleti tevékenységhez semmi köze „Istennek”.  
A tudatlanságában félő, és vágyakozó ember a megrekesztője a megrekedt jó folyamatoknak.  
A negatív tér, bár főként festészeti, vagy fotós fogalom, itt a láthatatlan, de létező szférákat jelöli. 
Készakarva írtam daimon-t, nem összetévesztendő a démonnal. A daimon szellem-tanítóként is 
jellemezhető. Ős amerikai berkekben „lélekmásnak” is nevezik, mintha önmagunk rendesebbik lélek-
része volna. Felettes önvalónk. „Több dolgok vannak a földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek 
álmodni képes.” – figyelmeztet az író. A rejtelmekbe látók szer nélkül is részegek… sőt, néha azért 
isznak, hogy ne legyenek olyan éberek. Elviselhetetlen az itteni látvány. Amikor egy éber lény 
elvállalja, hogy itt marad, néha le kell tompítani a saját látását, hogy fel ne robbanjon a szíve. 
Egészségünkre! „Istenre”, és amiben Ő hisz! Egészségünkre!  
 
HOZZÁMVALÓK KÉT SZEMÉLYRE Egy angyalt röptiben kell meggyalázni, megmarni jól, és 
aztán bukni hagyni. Há’ meg se ismersz, pedig nézd, ezt is te haraptad: egy kicsit nyakból, egy kicsit 
combból, a fél szívem meg az életem. Míg felébredsz, megölhetsz százszor, hát miért lennék közel 
hozzád, most, míg alszol? Míg felébredsz, megölhetsz százszor, hát miért ne lennék távol tőled, amíg 
alszol? Én nem kérnélek arra, hogy kezet nyújts, de csukva a menny, és mindig másnál a kulcs, hogy te 
vagy-e hozzá vagy az van hozzád kötve, csak ócska részlet, és bárhogy nézed, ez nem segít a helyzeten. 
 
A valódi szerelem ebben a szférában olyan, mint a rovarnak a láng. Csak éber emberek szeretnek 
olyan szerelemmel, mint lángot a láng… csillagot szülő szerelemmel. 
A többiek szenvednek, és szenvedtetnek. Mondhatni: a szentek mindenkit teljességgel tudnak szeretni, 
a szenteket csak a szentek. A többiek kínoznak, ölnek, zabálnak, böfögnek, és úgy emlékeznek vissza, 
hogy az emlékek a saját seggüket nyalogassák tisztára. Eccerélllünkörökkééé! 
 
VACSORACSILLAG Már ötödször nyitom ki a hűtőt, mintha benne lennél, óh. Ha napi egyet 
felednék, a neved volna a végére maradt szó. Tudod, hogy tudom, hogy tudod: ki az égből való, azt 
nem tudják úgyse szűkebb környékre e szarfészekből haza toloncolni! De izgató a hangod, örülök, 
hogy jól vagy! Most már le kéne tenni, feljött a Vacsoracsillag! Míg a fejtők a rejtvény készítőjét 
szidják, tudd meg, a Te királyodat kik is irányítják! Sajnáld, hogy így járt! Az ember az egyetlen állat, 
ami kosztól tisztul; lesz gyűjtemény is belőlünk egy jobb világnak tanulságul. 
 
Angyalok, démonok, sárkányok, lovagok… mesék. A mesék igazak. Csak királykisasszonyok 
nincsenek már. Már itt a vége, de ha itt van, hát azzal akarok utoljára összenézni, összedobbanni, 
akivel már itt a testben is megélhettük az Egy ölelését. Feljött a Vacsoracsillag. Akik a sötéttel 
tartottak, a sötéttel oszlanak el; akik a Világossággal, az Élettel tartottak, ezekkel válnak 
Örökkévalóvá. A közélet hazugságai, a hatalom illúziójáért másokat sanyargatók csak tartozzanak 
azokra, akiket érdekelnek! Mindezek elmúlnak; csakis a Való Igaz végtelen.  
 
KONSTANS Kipukkadt egy újabb világ. Ragaszkodunk, kapaszkodunk, elrugaszkodunk. Jól vagyunk, 
lekopogjuk egy ampullán. Ez a madár a magokon most visszaindul. Kipukkadt egy újabb világ. 
Emelkedünk, szeretkezünk, elengedünk, míg Egy nem leszünk. Kipucoljuk a harmincnyolcasunk. A jók 
kisodródnak a létből át az Életbe beolvadnak a virgonc holtak. Ez a madár a magokon most 
visszaindul. 
 
Ezt a dalt elhunyt családtagjaink, szeretteink tiszteletére írtam. Azonban, mivel a lemez mondanivalója 



leginkább azokról a szuperhősökről szól, akik életüket, és halálukat áldozzák azért, hogy rólunk, és 
világosodásunkról gondoskodjanak, leginkább Nekik ajánlom. A magokon visszaindulás azt jelenti, 
hogy ugyanarra juthatunk haza, amerre eljöttünk otthonról. Lekopogjuk egy ampullán. A lekopogás 
egy babona… „lekopogom” – szoktuk mondani, amikor nem akarunk „elkiabálni” valamit, ami még 
nem biztos, hogy meg fog történni. Az ampulla betegséget feltételez. A főszereplő beteg a társadalom 
undorító ferdeségétől, ezért inkább kiszáll belőle, és a Mennybe indul. Vissza, haza. 
 
A szövegek együttes mondanivalójáról, összképéről: 
 
Csillag, madár, és más éterrel, szellemmel felruházott objektumok vonulnak végig az albumon, és 
könnyed természetességgel keverednek a legprofánabbakkal. Az üzenet ennyi: a szuperhősök élete 
„nem habos torta”, de reményük van abban, hogy a világnak mindannyiunk számára értelme van, és 
ebben az értelmében mindannyian Egy vagyunk. Azért fáradoznak, hogy ezt már a testi létünkben is 
tudva, bölcsességben élhessünk már itt a Földön is, ne csak az Égben. Persze mindezt szigorúan 
vallás-függetlenül.  
Nincs rendszer, vagy módszer, amely jó lenne, és megoldaná helyettünk a rejtvényt, amíg a fejünkben 
káosz, és a szívünkben harag van. Előbb a fejünkben legyen rend, és a szívünkben szeretet, csak akkor 
lesz odakint is harmónia! A Konstans c. album könnyed, de durcás modorral mondja: „én szóltam 
Neked, most Te szólj a Többieknek… igen, Te”. 
 
--------------------------- 

 
 
 
a HÁTTÁRS SZUPERHŐS VÁNDORREMETE REND MOZGALOM ismertetője: 

 

Előfordul, szuperhősök, hogy egy szuperhős remete egyfolytában vonul, és mindig más-más helyen tartózkodik, mindig más-
más kedves befogadó személyek közelében, és mialatt ezen helyeken, ezen személyek közelében tartózkodik, csapongó 
figyelme összpontosul. Tanult hallgatóság, az ilyen szuperhős remete szentségében vándoroljon, mind más, és más kedves 
helyek, és emberek odaadása, és befogadása ösvényén… persze azt csinál, amit bír, és meg is áll, és bármit, mert akkor 
szentség adódik a szentséghez. Áldott lesz a vándor is, a befogadó is… az adó, és fogadó is.  

Ami Rád vonatkozhat: 
 
Bár nincsen fórumunk, írhatsz e-mailt, ebben a témában is! Ha megteszed, írd a téma megjelöléséhez, hogy "Vándorremete 
Rend", és a leveled "Kedves Tamás" megszólítással kezdődjön! Ha eszerint jársz el, és a küldeményed érdemben hozzátesz a 
játékunkhoz, a tiéd, neved monogramjával, vagy választott álneveddel megjelenhet a többi írás között. 
 
/// Ha nem írod le külön azt, hogy nem járulsz hozzá az írásod megjelenéséhez, akkor esély van a megjelenésére. A mozgalom 
semmiféle bevételhez nem juttatja a működtetőit, senkit, Téged sem. Csupán játszunk, és akkor írj, ha Te is szeretsz ilyet 
játszani! /// 
 
Cím: hollos.zselenszky@gmail.com 
 
Várjuk a jelentkezésedet, ha szentségre törekvéseddel, vagyis vándorremete jelöltté állásoddal, esetleg a szállásadó-
támogatói körhöz csatlakozásoddal támogatnád a játékot. Ha van házad, nyaralód, csűröd, sátrad, üres telked, saját 
barlangod, ahol a jelenlétedben szívesen befogadnál ritkán arra járó vándorremetét, jelentkezz, és levelezünk a dologról!  
 
A szuperhős vándorremeteség nem függ felekezettől, bárki beállhat kipróbálós kis időre is. Ez nem szekta, mert mindenki 
egyedüli, individuum, remete-személy. Ahol több remete találkozik, ott is mindegyik megmarad egynek. A rend nem 
intézmény, nincs ingatlana, nem birtokol, nincs pénzforgalma, nem szervezet, nem alapítvány, nem egyház, és nem is alakul 
ilyenekké. A vándorremeték nem az egyházak, hanem a népi hagyomány emberei. Nem tömörülnek, mert nem hisznek a 
tömegek megvilágosodásában, hanem az egyén megvilágosodásában hisznek. Úgy tartják, hogy minden egyén 
megvilágosodása elhozza az emberiség megvilágosodását, de tömegek nem világosodnak meg, és nem emelik fel az egyént. 
Egyetlen alapszabálya, hogy bölcsességre, szeretetre törekvő, és aszerint viselkedő egyének tartózkodnak köreiben. 
Időlegesen, tetszőleges időtartamig, (1 perc, 1 nap, sok nap) valamint bármeddig is szabad csatlakozni. A csatlakozással csak 
önmagának hivatott elszámolni a vándorremete. Örökös vándorremeték is vannak. Az örökösség abból áll, hogy valaki rájön, 
csak egy napig határozza el, hogy remete lesz, aztán másnap megint csak egy napig :), és aki végül az egy, örök, végtelen 
pillanatba vackol, az észreveszi, hogy húúúde remete.  



 
Célkitűzés: Mindez JÁTÉK, amelynek célja, hogy bejárjuk a lélek útjait is, ne csak az anyagét. Olyan ez, mint egy 
lehetőség arra, hogy azok is lehessenek egy napra, vagy több napra szentséget keresők, akik amúgy nem igazán juthatnak 
barlanghoz :)!  
A vándorolgatás megkezdéséhez, ajánlatos megkeresned minket, mert adunk kint alvós tanácsokat, szálláscímeket, megadjuk 
a jelszót, amit a befogadók felé mondani kell, személyes beszélgetés alapján megbizonyosodunk arról, hogy csak humoros 
vagy, de nem viccelsz, valóban bölcsességre törekvő vagy, és elvonulásra, lelki élményre számítasz. Talán még 
játékigazolványt is adunk. Neveden, és családodat értesítős címen kívül semmilyen adatodat sem regisztráljuk. Ha kéred, 
óránként nálunk csippanó GPS adót teszünk a zsebedbe, ha nem kéred, nem. 
 

A Háttárs Szuperhős Vándorremeték mindennapi irányelvei: 
 
Nem szabályok, hanem választható segítő szempontok puskázásként!  
 
1.    Szeretet, mint cselekedet, és szeretet, mint polaritás-mentes, finom rezgésállapot. 
2.    Nyitottság, áradás, befogadás. 
3.    Bocsánatkérés, megbocsátás, konfliktusok oldása, elkerülése, engesztelő szer. 
4.    Közönyből vallásba, vallásból hitbe, hitből tudásba, tudásból bölcsességbe, bölcsességből látásba, látásból azonosságba 
törekvés. 
5.    Elméből lélekkel csodálkozásba helyeződni. Tudni, látni, felmutatni, elengedni. 
6.    Vágyak, félelmek feloldása bölcsességgel, tudomány kiegészítése bölcsességgel. 
7.    Intergalaktikus, multiverzális hozzáállás, gondolkodásmód / embernek lenni multiverzális méltóság. . . igyekezz méltóvá 
lenni erre. 
8.    Eredeti, néphagyományban is élő, közvetlen az Egy-azonosságból származó őstudás tanulmányozása, és a Tanítók, a 
szuperhősök által megerősített, ám előtte is létező, ÉLŐ fényismeret/Világosság-bölcsesség megismerése, visszakövetése az 
előző emberiségekig, azokon át, visszakövetése a Multiverzumba, a legközepébe.  
9.    Alkotó, teremtő, termelő, és nem lobbizó-tőzsdéző életvitel.  
10.  Kisigényű, egyszerű, természettel harmonikus életvitel.  
11.  A vándorremeteség állapota alatt politikamentesség / az emberiség szellemi-lelki szolgálata van érvényben / a 
politikában való részvétel állapotában, senki sem tekinthető vándorremetének  
12.  A Haza szellemi-lelki szolgálata az első 10 pontban felsoroltakkal együtt: pozitív imák megfogalmazása, szent helyek 
működtetése, szent jelenléttel a környezet rezgésszintjének emelése, személytelen felmutatás, elengedés.  
13.  A renden belül nincsenek címek, nincs hierarchia, csak a tanonc szuperhős, a lovag szuperhős, a lovagkirály szuperhős, 
az öregkirály szuperhős minőségek…  A játékmester javaslatait figyelembe veheti az egyén, és javasolt annak a szavait is 
figyelembe venned, aki a vándorremeték közt bölcsességben, látásban, szeretetben, és kisigényűségben jár elöl. Elöljárni 
tiszteletet kivívva lehet. 
14.  A kisigényűség, nem igénytelenkedés, hanem kis igényűség… nem szegénység, hanem szerénység, nem butaság, hanem 
egyszerűség, jó szándék, finomság, benső nemesség.  
15.  Ahogy fent, úgy lent, ahogy bent, úgy kint. 
16. Tudomány, filozófia, vallás feletti, benső azonosság: Egy, Világosság, Élet. 
 

Így nézne ki pl.  

a VÁNDORKÖNYV MOZGALOM ismertetője: 
 
 
1.    Utcán letett vándorkönyvek 
 
Leírása: A kiadók által kiadott könyvek esetében a viszonteladás tilos! Megvásárolt könyvvel megvalósítható a következő 
dolog: Végy egy szerinted jelentőségteljes írást, és tedd vándorkönyvvé! A könyv elejébe ragassz be egy nyomtatott 
szöveget, melyen ez áll:  
 
Kedves megtaláló!  
 
Ez egy VÁNDORKÖNYV. Olvasd el, írd meg a véleményed a hollos.zselenszky@gmail.com (vagy tetszőleges email) 
címre, írj a könyv bármelyik lapjának szélére saját becenevet, és tedd ki Te is egy forgalmas helyre, add tovább! Ne tartsd 
meg! Ha nem olvasod el, hagyd azon a helyen, ahol Te is rá találtál! Ha általad delegált, készített vándorkönyvet helyezel a 
rendszerbe, arról is értesítsd Tamást! Célunk olyan műveket is eljuttatni hozzád, amelyeket a hivatalos könyvkiadás nem tesz 
lehetővé. U. i.: Gondoskodj a könyved vízhatlanságáról! 
 
2.    Kézről kézre adott vándorkönyvek 
 
Leírása: Vegyél egy könyvet ajándékba, mindenkinek :), és add oda valakinek, akinek szüksége van rá, azzal a feltétellel, 
hogy ő is tovább adja a tovább adás feltételével, annak, akinek szerinte fontos. . . és így tovább! Egyetlen szabály, hogy egy 
hónapnál tovább nem lehet egy személynél a könyv.  



 
3.    DVD-n tovább adott ismeretek 
 
Leírása: Válogass össze filozófiai tartalmú, érzelmeket mozgató, empátiára nevelgető, ismeretterjesztő, szerinted építő jellegű 
írás, kép, film anyagot, és add oda egy ismeretlennek, személytelenül, titokban. Pl.: postaládába csempészve, cuccai közé 
rejtve, stb.!  
 
4.    DVD ajándékozó "akciócsoportok" 
 
Leírása: Akik segíteni szeretnék egymást, azok összefogva sokszorosítsanak a 3. pont szerinti, a fentebb ajánlott tartalmakat 
hordozó DVD összeállítást, és szórják az embereknek, titokban, személytelenül! Ne sértsék a szerzői és kiadói jogokat, csak 
ajánlókat, vagy fontosabb részeket tegyenek a lemezre! 
 
Ha elnevezi magát egy ilyen team (pl.: A 13 majom hadserege), akkor munkakapcsolatot tarthat Tamással ha ír egy e-mailt a 
hollos.zselenszky@gmail.com -ra! Ilyen team-ek bármelyik más mozgalom jegyében is munkálkodnak, ugyanezt tegyék!  
 
Ami Rád vonatkozhat: 
 
Bár nincsen fórumunk, írhatsz e-mailt, ebben a témában is! Ha megteszed, írd a téma megjelöléséhez, hogy "Vándorkönyv 
Mozgalom” „Kedves Tamás" megszólítással kezdődjön! Ha eszerint jársz el, és a küldeményed érdemben hozzátesz a 
játékunkhoz, a tiéd, neved monogramjával, vagy választott álneveddel megjelenhet a többi írás között. Ha eszerint jársz el, és 
a küldeményed érdemben hozzátesz a játékunkhoz, a tiéd, neved monogramjával, vagy választott álneveddel megjelenhet a 
többi írás között. Értesítsd Tamást, ha magad, vagy többedmagaddal véghezvittetek ilyen akciókat, és levelezni kezdünk!  
 
/// Ha nem írod le külön azt, hogy nem járulsz hozzá az írásod megjelenéséhez, akkor esély van a megjelenésére. A mozgalom 
semmiféle bevételhez nem juttatja a működtetőit, senkit, Téged sem. Csupán játszunk, és akkor írj, ha Te is szeretsz ilyet 
játszani! /// 
 
Cím: hollos.zselenszky@gmail.com 
 
Várjuk a jelentkezésedet, ha csatlakozásoddal támogatnád a játékot. Ha van kedved, jelentkezz, és levelezünk a dologról!  
 
Célkitűzés: Mindez JÁTÉK, amelynek célja, hogy ne csak politikai, gazdasági érdekek által cenzúrázott könyvek 
juthassanak el hozzád, és olyan emberekhez, akiket saját érdeklődési körödhöz hasonló érdeklődésűnek tartasz, hanem 
ritkaságok, ki nem adott gondolatok is. Ezek közt van sok kifogásolható minőségű is, de a szabad információáramlás elve 
fontos, és mi ezzel a játékkal adózunk az elvnek. 
 

Így nézne ki pl. 

a TISZTELHETŐ ÖREGEKET MOZGALOM ismertetője: 

 

1. Mai öregekre vonatkozó rész 
 
Leírása: Magunk bölccsé tétele.  
 
2. A jövő öregeire vonatkozó rész 
 
Leírása: magunk bölccsé tétele.  

 
Ami rád vonatkozhat: 
 
Bár nincsen fórumunk, írhatsz e-mailt, ebben a témában is! Ha megteszed, írd a téma megjelöléséhez, hogy "Tisztelhető 
Öregeket Mozgalom", és a leveled "Kedves Tamás" megszólítással kezdődjön! Ha eszerint jársz el, és a küldeményed 
érdemben hozzátesz a játékunkhoz, a tiéd, neved monogramjával, vagy választott álneveddel megjelenhet a többi írás között. 
Értesítsd Tamást, ha magad, vagy többed magaddal véghez vittetek ilyen akciókat, és levelezni kezdünk! 
 
/// Ha nem írod le külön azt, hogy nem járulsz hozzá az írásod megjelenéséhez, akkor esély van a megjelenésére. A mozgalom 
semmiféle bevételhez nem juttatja a működtetőit, senkit, Téged sem. Csupán játszunk, és akkor írj, ha Te is szeretsz ilyet 
játszani! /// 
 
Cím: hollos.zselenszky@gmail.com 
 
Várjuk a jelentkezésedet, ha csatlakozásoddal támogatnád a játékot. Ha van kedved, jelentkezz, és levelezünk a dologról!  



 
Célkitűzés: Mindez JÁTÉK, amelynek célja, hogy visszatérjen az az "idő", amikor az embert tisztelni lehetett azért, mert 
öreg volt. Akkoriban a korral bölcsesség járt, ma elégedetlenség, és butulás. Tisztelhető öregeket akarunk :)! Először is, 
példát kell mutatnunk, tehát nekünk kell legelőbb tisztelhetővé válnunk. 
 

Így nézne ki pl.: 

a MAGVETÕ MOZGALOM ismertetõje:  
 
 
1.    Famagvető Vándorrend 
 
Leírása: Különleges esetben Libanoni Cédrus magot, más esetben a jegenye, a nyár, az akác kivételével bármilyen fa magját 
(főleg fenyő, bükk, tölgy), magadnál tartod, és amerre jársz-kelsz, ahol úgy érzed, elkelne pár fa, elveted azokat. Ennek a 
mozgalomnak a jövőre kivetített változata a sivatagban is szuperül fennmaradó fafajták ültetése, vetése! Ez azért fontos, hogy 
legyenek fák egy esetleges szárazság esetén is. Más: a szegények, a vándorok iránti gondoskodásból, az utak mentén vessünk 
millió szám olyan gyümölcsfákat, amelyeket majd dézsmálhatnak, amikor éhesek lesznek! 
 
2.    Virágmagvető Akciócsoport 
 
Leírása: Világszépítő játék. Legjobb lenne, ha természetes, nemesítetlen vadvirágok magvait használnál erre a célra. Ha a 
természetbe vetsz virágot, mindenképp ehhez tartsd magad! Emellett csodás "merénylet" lehet, ha nagy kék, tölcséres virágú 
hajnalkát kúsztatsz egy ocsmány, ipari létesítményre. Valódi merényletnek minősül, ha indiai kőbontó indákat honosítasz 
meg ilyen helyeken :)! 
 
Jelentkezz, kérünk, ha nagy mennyiségben tudod bármilyen fa magjához hozzájuttatni a játékot, vagy, ha virágmagokkal 
szponzorálnál minket!  
 
Írj, légy szíves a hollos.zselenszky@gmail.com e-mail címre!  
 
Ami rád vonatkozhat: 
 
Bár nincsen fórumunk, írhatsz e-mailt, ebben a témában is! Ha megteszed, írd a téma megjelöléséhez, hogy "Magvető 
Mozgalom", és a leveled "Kedves Tamás" megszólítással kezdődjön! Ha eszerint jársz el, és a küldeményed érdemben 
hozzátesz a játékunkhoz, a tiéd, neved monogramjával, vagy választott álneveddel megjelenhet a többi írás között. Értesítsd 
Tamást, ha magad, vagy többed magaddal véghez vittetek ilyen akciókat, és levelezni kezdünk!  
 
/// Ha nem írod le külön azt, hogy nem járulsz hozzá az írásod megjelenéséhez, akkor esély van a megjelenésére. A mozgalom 
semmiféle bevételhez nem juttatja a működtetőit, senkit, Téged sem. Csupán játszunk, és akkor írj, ha Te is szeretsz ilyet 
játszani! /// 
 
Cím: hollos.zselenszky@gmail.com 
 
Várjuk a jelentkezésedet, ha csatlakozásoddal támogatnád a játékot. Ha van kedved, jelentkezz, és levelezünk a dologról!  
 
Célkitűzés: Mindez JÁTÉK, amelynek célja, hogy minél több fa legyen a világon, és, másrészről, ajándék minden 
élőlénynek, ha van sok virág :)! 
 

Így nézne ki pl. 

az IDŐKAPSZULA MOZGALOM ismertetője: 

 

Időkapszula elhelyezése terepen 
 
Leírása: Végy egy vákuumosan zárható alkalmatosságot, lehetőleg aranyból, ezüstből, és vasból! (együtt) Ha lehet, még 
legyen ólomból is egy réteg, és platinából is.  
 
A külseje legyen arany, azon belül platina, azon belül ólom, azon belül vas, majd ezüst, végül ismét arany! Az alakja gömb, 
vagy kerekített végű henger legyen, de leginkább gömb! Tegyél bele olyan anyagot, amely zárása után felemészti a benne 
lévő levegőt, de nem károsítja a küldeményt!  
 
Ha temetsz, akkor belül legyen arany, kifelé haladva ezüst, és kívül vas! 
 



Ha nem teheted meg, hogy ilyen dolgot készíts, készíttess, akkor csináld kicsiben, tehát még a mostani pár évszázadnak! Ez 
esetben, mindegy miben helyezel el üzenetet (rajzot, írást, adathordozót), a lényeg, hogy törekedj vízhatlanságra, 
sugárzásvédelemre, időtállóságra!  
 
Őseink többféle időkapszula játékot is játszottak. Tetten érhető az efféle játékuk a régészeti leletek területén (barlangokba 
helyezett tárgyak, üzenetek), a művészetek körében (építészet, szobrászat, festészet, stb.), de voltak furfangosabb, komolyabb 
törekvéseik is. Gondolj a mumifikálás hagyományára, az egészen nagyszabású temetkezési módszerekre. Emlékezz vissza a 
Pálosok kőkoporsóira, amelyekben romlatlan testek várták/várják a feltámadást, feltámasztást, vagy Atilla királyunk hármas 
koporsójára!  
 
A mi esetünkben csak játszunk a lehetőséggel, és örökítgetünk picit. Mi van, ha a következő emberiség elölről kezdi a 
fejlődést, és a küldeményünket nem kezeli rendeltetése szerint, hanem isteníti, vagy épp nem becsüli? Esetleg csupán nem 
érti, mire való. Ám, ha a legideálisabb eshetőségre számítunk; mit kezd majd vele a belőlünk származó jövő-emberiség? Mit 
üzennénk, mit osztanánk meg magunkból? Mit tartunk a mai ember dolgai közül átmentésre érdemesnek?  
 
Tudatunk ébredettség-, emelkedettség szintje szerint változó, hogy mit örökítenénk át, hogy milyen lépéseket tartunk 
szükségesnek, vagy szükségtelennek. Bízunk-e abban, hogy az Élet, test nélkül is örök, vagy úgy hisszük, lesz még testben is 
dolga itt, valamennyiünknek.  

Üzenetek elhelyezése dalba, versbe 
 
Leírása: Bölcseleti versek, dalok írása, megtanulása.  
 
1. Üzenetek elhelyezése magunkban 
 
Leírása: Egyfelől: szájról szájra, nemzedékről nemzedékre. Másfelől: a DNS-ünkben. A szentté válás hagyománya, 
öncélúságán, és kollektív rezgésemelő mivoltán túl, még az átörökítésre is vonatkozott. Olyan tisztán éltek az önmagukat erre 
adók, hogy testük romlatlanná lett, és az ilyen testek igen kiváló alapanyagul szolgálhatnak egy elöregedett génszerkezetű 
emberiség újjá frissítésénél.  
 
2. DVD ajándékozó "akciócsoportok" 
 
Leírása: Írd össze DVD-re, vagy többre, mindazt, amit világjobbítónak tartasz (írás, kép, film, honlap és bloglinkek, bármi), 
és "orvul" ajándékozz meg vele ismeretleneket névtelenül, ismerősöket névvel, vagy, ahogy akarod! Dobd be postaládákba, 
stb.-stb. Feltalálod magad :). 
 
3. Üzenetek elhelyezése nyelvbe, szertartásokba, szokásokba, motívumokba, kalendáriumba 
 
Leírása: Akik megtehették, meg is tették: ősi tudást helyeztek el a nyelvben, a naptárban, a viseletben, az építészetben, 
mindenben, amiben csak lehet. Mihelyt mi helyeződünk az üzenő, örökítő szerepébe, azonnal meglátjuk őseink zsenialitását, 
hatalmas erőfeszítésüket, amellyel gondoskodtak rólunk. Akik nem hisznek bennük, nem tisztelik őket, azok elég, ha saját 
feladatukként kapják azt, ami az övék volt, és rögvest észreveszik, hogy hol keressék az üzeneteket. Ott keressék, ahová ők is 
rejtenének! Meg fogják találni!  
 
4. Földmélyi, aranylemezekbe vésett tudásanyag, bolygófelégés esetére 
 
Leírása: Nap-, vagy üstököstevékenységből, esetleg égitest becsapódásából eredő bolygó felperzselődés esetére, nagy 
mélységbe, a felszín alá helyezzünk ilyen üzeneteket! Azért aranyba véssük, mert annak van a legnagyobb teherbírása hővel, 
sugárzással, korrózióval szemben.  
 
5. Értékeink más bolygókon élő fajoknak való átadása 
 
Leírása: Teremts kapcsolatot, és add át :)!  
 
Ami rád vonatkozhat: 
 
Bár nincsen fórumunk, írhatsz Tamásnak e-mailt, ebben a témában is! Ha megteszed, írd a téma megjelöléséhez, hogy 
"Időkapszula Mozgalom", és a leveled "Kedves Tamás" megszólítással kezdődjön! Ha eszerint jársz el, és a küldeményed 
érdemben hozzátesz a játékunkhoz, a tiéd, neved monogramjával, vagy választott álneveddel megjelenhet a többi írás között. 
Értesítsd Tamást, ha magad, vagy többedmagaddal véghezvittetek ilyen akciókat, és levelezni kezdünk!  
 
/// Ha nem írod le külön azt, hogy nem járulsz hozzá az írásod megjelenéséhez, akkor esély van a megjelenésére. A mozgalom 
semmiféle bevételhez nem juttatja a működtetőit, senkit, Téged sem. Csupán játszunk, és akkor írj, ha Te is szeretsz ilyet 
játszani! ///  
 
Cím: hollos.zselenszky@gmail.com 
 



Várjuk a jelentkezésedet, ha csatlakozásoddal támogatnád a játékot. Ha van kedved, jelentkezz, és levelezünk a dologról!  
 
Célkitűzés: Mindez JÁTÉK, amelynek célja, hogy tudatosítsuk magunkban az átörökítés szükségességét, és eljátsszunk a 
gondolattal, hogy mi van, ha sikerül. . . Mi van, ha a következő emberiség megtalálja a küldeményeinket? Mit küldjünk 
nekik? Miben rejtsük el a küldeményt? Hová helyezzük az időkapszulát? Mi van, ha mi is találtunk már ilyen 
küldeményeket… csak olyan hülyék vagyunk, hogy nem gondoltuk… arról van szó? 
 
 
 
VÉGEVÉGEVÉGE 
 
------------------ 
 
 
AJÁNLÓ 
 
Következő, tervezett szuperhős gyorstalpaló kötetünk a jósok, jóslatok, beteljesítők viszonyáról, 
valamint az „idők szaváról” szól majd. A szerző által betiltott fejezettel, valamint az eredeti kéziratból 
kivett, majd visszatett, megint kivett, és újból visszatett részekkel! Vicceltem.  
 
Elővetítésképpen pár szösszenet: 
 
 
Vishnu Purana / jóslat 
„A szakák népe felébred, és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy 
korokkal ezelőtt is Ők vitték a fényt! Elsőnek Nimrud népe tér magához, utánuk a többi.” 
 
XI. Piusz pápa jóslata 
„Egy hosszú hajú, bajuszos, magyar férfi, misztikus barátai segítségével romba döntötte a 
kereszténységet, s ezzel egy egészen új vallási korszak vette kezdetét; maga a pápaság is megszünt.” 
 
Jézus üzenete Natália nővéren keresztül 
"Akikre a munkát bíztam, teljes erővel dolgozzanak tovább, mert nagy, erős jövő vár Anyám 
országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer." 
 
 
----------------------- 
 
 
Írta: Török-Zselenszky Tamás / 2014. Sopron 
 
Minden jog fenntartva a szerző számára!  
A könyv egésze, és részletei szabadon idézhetők, cserébe annyit kérünk, hogy jelöljék meg az írót, és a 
forrást! 
 
 
 
 
 


